Başlarken

VİDEO KAYDEDİCİ

Değerli Müşterilerimiz
Bu JVC ürününü satınaldığınız için teşekkür ederiz.
Kullanmadan önce, lütfen bu ürününün güvenlikli kullanımını temin etmek için sayfa 2 ve sayfa
25‘daki Güvenlik Önlemleri ve Uyarıları bölümünü okuyunuz.
Bu ürün bir “Temel Kullanım Kılavuzu„ (bu kitapçık) ve bir “Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu„ (Web) ile birlikte
gelir.

Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu

Çeşitli durumlarda çekim yapmanın yollarını ve de yararlı
özellikleri açıklar.

Kopyalama

Yeniden oynatma

Kayıt

GZ-HM545 
Temel Kullanım Kılavuzu

■ PC’niz üzerinden aşağıdaki web sitesine erişin
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Ek Bilgiler

.

Güvenlik Önlemleri
DİKKAT: YANGIN VEYA ŞOK TEHLİKESİNİ
ÖNLEMEK İÇİN BU BİRİMİ YAĞMURA VEYA
NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARILAR:
• Video kaydediciden veya AC
Adaptöründen duman çıktığını veya
garip bir koku geldiğini fark ederseniz
aygıtı hemen kapatın ve fişten çekin.
Video kaydediciyi veya AC Adaptörü bu
koşullarda kullanmaya devam etmek
yangın veya elektrik çarpmasına neden
olabilir. JVC satıcınızla bağlantı kurun.
Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayın.
• Elektrik çarpmasını önlemek için kapalı
bölmeyi açmayın. Bu bölmede kullanıcı
tarafından işlem yapılabilecek hiçbir parça
yoktur. Onarım işini yetkili personele
bırakın.
• AC adaptörünü uzun süre
kullanmayacaksanız güç kablosunu AC
prizinden çekmeniz önerilir.
• Belli bölgelerde, AC duvar prizinizin
türüne bağlı olarak dönüştürme parçasını
kullanın.

Aygıt bir dolaba veya rafa yerleştirildiğinde
tüm kenarlarında havalandırma için yeterli
alan olduğundan emin olun (her iki yanında,
üstünde ve arkasında 10 cm. veya daha
fazla).
Havalandırma deliklerini kapatmayın.
(Havalandırma delikleri gazete, kumaş vb.
ile kapatılırsa ısı dışarı çıkamaz.)
Aygıtın üstüne yanan mum gibi hiçbir çıplak
ateş kaynağı yerleştirilmemelidir.
Pilleri atarken çevreyle ilgili sorunlar göz
önünde bulundurulmalı ve pillerin atılmasına
ilişkin yerel kurallara ve yasalara tümüyle
uyulmalıdır.
Aygıt su damlamasına veya sıçramasına
maruz bırakılmamalıdır.
Bu aygıtı banyoda veya ıslak yerlerde
kullanmayın.
Ayrıca bu aygıtın üstüne içi su veya sıvı
dolu (örneğin kozmetik veya ilaç, çiçek
vazosu, saksılı bitki, kase, vb) hiçbir kap
yerleştirmeyin.
(Bu aygıtın içine su veya sıvı girerse yangına
veya elektrik çarpmasına neden olabilir.)
UYARI:
Elektrik fişi kullanıma hazır olmalıdır.
• Video kaydedicinin normal olmayan
şekilde çalışması durumunda elektrik fişini
hemen çıkarın.

NOTLAR:
• Derecelendirme plakası ve güvenlik
uyarısı ana birimin altında ve/veya
arkasındadır.
• Seri numara plakası pil bloğunun takılı
olduğu yerdedir.
• AC adaptörünün derecelendirme
bilgileri ve güvenlik uyarısı üst ve yan
taraflarındadır.

DİKKAT:
Pil bloğu, pil takılı kamera ve pil takılı
uzaktan kumanda doğrudan güneş ışığı,
ateş veya bunlara benzer aşırı ısı
ortamlarına maruz bırakılmamalıdır.

Değiştirilebilir lityum pil hakkında uyarı
Bu aygıttaki pil yanlış kullanılırsa yangın
veya kimyasal yanık tehlikesi oluşturabilir.
Pili şarj etmeyin, parçalarına ayırmayın,
100 °C üstünde ısıtmayın veya yakmayın.
Pil hatalı yerleştirilirse patlama tehlikesi veya
yangın riski oluşturur.
• Kullanılmış pilleri uygun şekilde atın.
• Çocuklardan uzak tutun.
• Parçalarına ayırmayın ve ateşe maruz
bırakmayın.

UYARI:
Elektrik çarpmasını
veya birimin
hasar görmesini
önlemek için, güç
kablosunun küçük
ucunu sağlam
şekilde yerine
oturana kadar AC Adaptörünün içine doğru
itin ve sonra güç kablosunun büyük ucunu
AC prizine takın.

.
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Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
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Bu simge varsa yalnızca AB'de
geçerlidir.

Gerekli izinler alınmadan yapılacak her türlü
ticari kullanım yasaktır. (Kişisel zevkiniz
için şov, sahne gösterisi veya sergi gibi
etkinlikleri kaydetmek için bile önceden izin
almanız önemle önerilir.)
Ticari Markalar

•
•
•
•
•
•
•

Corporation ve Sony Corporation'ın ticari
markalarıdır.
x.v.Colour™, Sony Corporation
HDMI, HDMI Licensing, LLC'nin
ticari markasıdır.
Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.
Dolby ve çift D simgesi Dolby Laboratories
kuruluşunun ticari markalarıdır.
Windows® , Microsoft
Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde
tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
Macintosh, Apple Inc.'in tescilli ticari markasıdır.
iTunes, iMovie ve iPhoto; Apple Inc.'in ABD ve
diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
YouTube™ ve YouTube logosu, YouTube LLC'nin
ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.
Bu tanıtıcı kitapçıkta yer alan diğer ürün ve şirket
adları ilgili sahiplerinin ticari markaları ve/veya
tescilli ticari markalarıdır.

UYARILAR:

• Eğer piller JVC tarafından onaylı DEĞİLSE,
•

yangın ya da yaralanma meydana gelebilir.
Sadece 25. sayfada belirtilen pilleri kullanın.
Lütfen AC adaptör fişini ve kablosunu çekmeyin
ya da bükmeyin. Bu, AC adaptöre zarar verebilir.

Kopyalama

Kaydedilmiş önemli verilerin yedeğini
alın

Kayıt

• “AVCHD” ve “AVCHD” logoları, Panasonic

•
Bu ürün 26891sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda
Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliğe uygun
olarak üretilmiştir.

Başlarken

Bu kameranın yalnızca özel tüketici
kullanımını amaçladığını unutmayın.

Yeniden oynatma

Lensi doğrudan güneşe tutmayın. Bu göz
yaralanmalarına ve dahili devrelerin
bozulmasına neden olabilir. Ayrıca yangın
ve elektrik çarpması riski de vardır.
UYARI!
Aşağıdaki notlar kamerada ve kullanıcıda
meydana gelebilecek fiziksel hasarlara ilişkindir.
Kamerayı LCD monitöründen kavrayarak
taşımak veya tutmak birimi düşürmenize
veya arızaya neden olabilir.
Hareketli veya düzgün olmayan yüzeylerde
üçayak kullanmayın. Devrilerek kameraya
ciddi hasar verebilir.
UYARI!
Kameraya kablo bağlayıp (Ses/Video,
S-Video, vb.) TV'nin üstünde bırakmanız
önerilmez çünkü kablolara takılabilir ve
kamerayı düşürerek hasar verebilirsiniz.

JVC herhangi bir veri kaybından sorumlu değildir.
Kaydedilmiş önemli verilerinizi bir DVD'ye veya
başka bir kayıt ortamına kopyalamanız önerilir.

Ek Bilgiler

.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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▶Gelişmiş İşlemler Hakkında Bilgi Edinme

Gelişmiş işlemler hakkında daha fazlasını öğrenmek için PC’nizin üzerindeki “Ayrıntılı
Kullanım Kılavuzu„‘nu kullanınız.
■ PC’niz üzerinden aşağıdaki adrese erişin
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi
AC Adaptörü
AP-V30M *1

Pil Takımı
BN-VG114E

Güç Kablosu *1

Uzaktan Kumanda
RM-V760U
START
/STOP

INFO

.

SNAP
SHOT

INDEX

.

.
.

USB Kablosu
(Tip A - Mini Tip B)

AV Kablosu

Bileşen Kablosu
● CD-ROM *2
● Adaptör fişini *3
● Temel Kullanım

.
.
.

Kılavuzu
(bu kitapçık)

● SD kartları ayrı olarak satılır. Bu birim üzerinde kullanılabilecek kartların tipleri

hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa 11‘ye bakınız.
*1 AC adaptörünü denizaşırı ülkelerde kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da
bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.
*2 Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu görüntülemek için. Internet’e bağlayıp “Read Detailed
User Guide„ üzerine tıklatın.
*3 Eğer AC çıkışı‘na uymuyor AC fişi, verilen fiş adaptörü kullanın.
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Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
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Parçaların Adları ve İşlevler
a bc

1
2
3
4
5
6
7

AV

.

8 90

ji

A Flaş
B Mercek/Elektronik Mercek Kapağı
C Lamba
D Uzaktan Algılayıcı
E Stereo Mikrofon
F LCD Monitör
Açarak ve kapayarak güç kaynağını
açar/kapar.
G Kaydırıcı
Bir görüntü ya da ögeyi seçer.
H OK Düğmesi
Seçilen görüntü ya da ögeyi onaylar.
I İşlem Düğmeleri
İşleme göre farklı şekilde çalışır.
J Menu (menü) Düğmesi (sayfa 21)
K Hoparlör
L ACCESS (Erişim) Lambası
Kayıt ya da yeniden oynatma
esnasında yanar/yanıp söner.
M POWER/CHARGE (Güç/Şarj) Lambası
(sayfa 6)
N + (Oynat) Düğmesi
Kayıt ve yeniden oynatma modları
arasında geçiş yapar.
O / (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi
Video ve sabit görüntü modları
arasında geçiş yapar.

d
e
f
g
h

k
l
m
n
o

p
q
r
s
t

P UPLOAD/EXPORT (iTunes‘a
Yükleme/Aktarma) Düğmesi
Kayıt
：YouTube ya da iTunes
formatında videoları alır.
Yeniden ：Videoyu, YouTube ya da
oynatma
iTunes formatına
değiştirir.
Q , (Güç/Bilgi) Düğmesi
Kayıt
：Sürekli kayıt esnasında
kalan süre ve de pil
gücünü görüntüler.
Yeniden ：Dosya bilgilerini
oynatma
görüntüler.
LCD monitörü açık iken güç kaynağı
açmak/kapatmak için basıp basılı
tutun.
R AV Uçbirimi (sayfa 15, 20)
S COMPONENT (Bileşen) Konektörü
(sayfa 14)
T HDMI Mini Konektör (sayfa 14)
U Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu (sayfa
9, 13)
V SNAPSHOT (Sabit Görüntü Kayıt)
Düğmesi (sayfa 10)
W USB Uçbirimi (sayfa 17)
X DC Uçbirimi (sayfa 6)
Y START/STOP (Video Kayıt) Düğmesi
(sayfa 9)
Z Tutuş Kayışı Bırakma Kolu
a Tutuş Kayışı (sayfa 6)
b Üçayaklı Sehpa Montaj Deliği
c SD Kartı Yuvası (sayfa 11)
d Pil Bırakma Kolu (sayfa 6)

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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Başlarken

Pil Takımının Şarj Edilmesi

1 Pil Takımını takın.

2 DC uçbirimini takın.

* Pil takımı, satınalındığında
şarj edilmiş halde değildir.

Kapak

İşaret
AC Adaptörü
AC Çıkışı'na
(110 V - 240 V)

Align the top of the battery
with the mark on this unit,
and slide in until the battery
clicks into place.

Pil takımını çıkarmak için
(Taban)

BATT.

3 Güç kaynağını prize takın.
Şarj Lambası

Şarj işlemi devam ediyor :
Yanıp söner
Şarj işlemi tamamlandı :
Söner
.

UYARI

JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.
● Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız,
güvenlik ve emniyet garanti edilemez.
● Şarj etme süresi: Yaklaşık 2 s 30 d (sağlanan pil takımını kullanarak)
* Şarj zamanı, birim 25°C’de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10°C 35°C’lik oda sıcaklıklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun
zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre,
düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.

Tutuş Ayarlaması

.

6

Kayışı geri çekin

Uzunluğunu ayarlayın

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Kayışı takın

Başlarken

Bir El Kayışının Kullanılması
Kayışı çıkarıp bileğinizin etrafında onu bağlayın.
A‘e basarken, B'yi çekip kayışı çıkarın.
Durdurucu

Kayıt

Basıp basılı tutun
.

● El kayışını takıyorken, durdurucuyu yerine oturuncaya kadar içeri yerleştirin.

3

LCD monitörü açın.

Tarih ve saati ayarlayın.
İmleç
SAAT AYARI
TARİH

10

SAAT

10

2010

10

00

AV

.
● Birim açılır. LCD monitörü

kapatıldığında, birim kapanır.
“EVET„‘ı seçip  görüntülendiğinde
“TARİH/SAAT AYARLAYIN!
„ üzerine dokunun.

Kaydırıcı

Seçin

TARİH/SAAT AYARLAYIN!
EVET
HAYIR

4

Tarih ve saati ayarladıktan sonra, 
üzerine dokunun.

Yaşadığınız bölgeyi seçip 
üzerine dokunun.
● Şehir adı ve saat farkı görüntülenir.

5

AYARLA

.

ÇIK

SAAT/BÖLGE AYARI

Ek Bilgiler

2

AYARLA

.
● Yıl, ay, gün, saat, dakikayı ayarlamak
için kaydırıcıyı kullanın.
● İmleci hareket ettirmek için işlem
düğmeleri “&„ / “'„ üzerine dokunun.

Kopyalama

1

Yeniden oynatma

Saat Ayarı

Dokunun İşlem Düğmeleri

● Seçmek için kaydırıcı boyunca

kaydırın, daha sonra ayarlamak için
işlem düğmelerine dokunun.

GMT

KAYDET

10.10. 2010 10:00
ÇIK

.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

7

■ Saati sıfırlamak için

Menüden “SAAT AYARI„ ile saati
ayarlayın.

① Menüyü görüntüleyin.

■ Ekran dilini değiştirmek için
Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

① Menüyü görüntüleyin.

Dokunun

Dokunun
.

.

② “SAAT AYARI„‘nı seçip 
üzerine dokunun.

② “GÖRÜNTÜ AYARLARI„‘nı seçip
 üzerine dokunun.
VİDEO
OTO DEĞ. KAY. ORTAMI

VİDEO
GÖRÜNTÜ AYARLARI

GÖRÜNTÜ AYARLARI

SAAT AYARI

SAAT AYARI
TEMEL AYARLAR

TEMEL AYARLAR
BAĞLANTI AYARLARI
ORTAM AYARLARI

BAĞLANTI AYARLARI
AYARLA

?

ÇIK

.

AYARLA
.

?

ÇIK

③ “SAAT AYARI„‘nı seçip 
üzerine dokunun.

③ “LANGUAGE„‘nı seçip  üzerine
dokunun.
GÖRÜNTÜ AYARLARI

SAAT AYARI

LANGUAGE

SAAT AYARI

TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

BÖLGE AYARI
GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI

MONİTÖR PARLAK
MONİTÖR ARKA IŞIK
AYARLA

?

ÇIK

.

AYARLA

?

ÇIK

.

● Bundan sonraki ayar işlemleri, önceki

sayfadaki 3 - 5. adımları ile aynıdır.

④ İstediğiniz dili seçip  üzerine
dokunun.
⑤  üzerine dokunun.

NOT
● Ekran çevresindeki kaydırıcı ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
● Eğer kaydırıcı ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız,

çalışmayacaklardır.

● Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
● Uzun süre kullanılmadıktan sonra bu birimi açtığınızda “TARİH/SAAT

AYARLAYIN!„ görüntülenir.
Saati ayarlamadan önce bu birimi 24 saatten daha uzun süreyle şarj edin.
(sayfa 6)
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Başlarken

Kayıt

Video Kayıt
Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.
Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız
tavsiye edilir.

Dokunun

Yeniden oynatma

Basın

Eğer mod  Elle konumunda ise, değiştirmek
için düğmesi üzerine dokunun.
Her dokunuşta mod; otomatik ve elle
arasında geçiş yapar.

Kayıt

modunu 2 Kayıt modunun
Otomatik
1 Video
seçin.
konumunda olup olmadığını kontrol edin.

AV

3 Kayıt işlemini başlatın.

Yakınlaştırma

Durdurmak için yeniden
basın.

(Geniş açı)

Kopyalama

Basın
(Telefoto)

.

■ Video kaydı esnasındaki göstergeler
Video Kalitesi
Kalan Kayıt Süresi
Sahne Sayacı

：Kayıt-Beklemede
㧦Kayòt iĠlemi Sürüyor
Kayıt Ortamı

Ek Bilgiler

Pil Göstergesi
.

NOT
● Sağlanan pil takımının tahmini kayıt süresi, yaklaşık olarak 45 dakikadır.

(sayfa 23)

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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Kamera Titremesinin Düşürülmesi (Video Kaydı)
Görüntü dengeleyici ayarlandığında, kayıt esnasında kamera titremesi etkin olarak
düşürülebilir.
(Beyaz) : Görüntü dengeleyici Ԙ
(Yeşil) : Görüntü dengeleyici ԙ
(Beyaz) : KAPAT

Dokunun

Ayar her dokunuşla değişir.
.

A：Kamera titremesini düşürür.
B：Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha
etkili olarak azaltır. *Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez)

NOT
● Bir üçayaklı sehpalı birim ile az hareketli bir süjenin çekimini yapıyorken,

görüntü dengeleyicinin kapalı konumuna getirilmesi tavsiye edilir.

● Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı

olmayabilir.

Sabit Görüntü Kayıt
görüntü
1 Sabit
modunu seçin.

2 Odağı süje üzerine ayarlayın.
Yarısına kadar basın
Odaklandığında yeşil
olarak yanar

Basın

3 Bir sabit görüntü alın.
Tamamen basın
AV

Sabit görüntü kaydı
esnasında yanar
.

■ Sabit görüntü kaydı esnasındaki göstergeler
Görüntü Boyutu
Örtücü
Hızı

Görüntü Kalitesi
Kalan Çekim Sayısı
Kayıt işlemi Sürüyor
Kayıt Ortamı

Odak

Pil Göstergesi
.
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Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Ticari olarak mevcut bir SD kart takıldığında, kayıtlar; dahili/yerleşik hafıza üzerindeki
kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.

1

LCD monitörü kapatın.

(Taban)

2

Kapağı açın.

3

Bir SD kart takın.

Kayıt

* Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir. (sayfa 12)
Kart olmadığında, kayıt için ortam ayarlarını “DAHİLİ HAFIZA„‘a yapınız.

Başlarken

Bir SD kartın takılması

Yeniden oynatma

Etiket

*Kartı takmadan ya da çıkartmadan
önce bu birimin güç kaynağını kapatın.

.

■ Kartı çıkarmak için
Kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

Kopyalama

(Taban)

.

NOT
Üretici

Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP

Video

Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu SDHC kart
(4 GB ila 32 GB)
(Sınıf 6, “UXP„ kalitesinde kayıt yapıyorken tavsiye
edilir.)

Sabit
Görüntü

SD kart (256 MB ila 2 GB), SDHC kart (4 GB ila 32
GB)

Ek Bilgiler

İşlemler, aşağıdaki SD kartlar üzerinde onaylanır.

● Yukarıda belirtilenlerin dışındaki kartların kullanılması, başarısız kayıt

işlemine ya da veri kaybına yol açabilir.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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■ Bir SD kartı kullanmak için
Kayıt ya da yeniden oynatma işlemi,
“VİDEO İÇİN KYT.ORT„ ya da “RESİM
İÇİN KYT.ORT„ ortam ayarları “SD
KARTI„‘ye ayarlı iken bir kart üzerinde
gerçekleştirilebilir.

① Menüyü görüntüleyin.

Dokunun
.

② “ORTAM AYARLARI„‘nı seçip 
üzerine dokunun.
VİDEO
GÖRÜNTÜ AYARLARI
SAAT AYARI

■ Diğer aygıtlarda kullanılmış

olan SD kartlarını kullanmak
için

Ortam ayarlarından “SD KARTI
FORMATLA„‘yı kullanarak kartı
formatlayın (ilk kullanıma hazırlayın).
Kart üzerindeki tüm veriler,
formatlandığında silinecektir. Kart
üzerindeki tüm dosyaları,
formatlamadan önce, bir PC üzerine
kopyalayın.

① Menüyü görüntülemek için 
üzerine dokunun.
② Kaydırıcı ile “ORTAM
AYARLARI„‘nı seçip  üzerine
dokunun.
③ “SD KARTI FORMATLA„'nı seçip
 üzerine dokunun.

TEMEL AYARLAR
BAĞLANTI AYARLARI

ORTAM AYARLARI

ORTAM AYARLARI

?

AYARLA

VİDEO İÇİN KYT.ORT
RESİM İÇİN KYT.ORT
DAHİLİ H. FORMATLA

ÇIK

.

③ “VİDEO İÇİN KYT.ORT„ ya da
“RESİM İÇİN KYT.ORT„‘yı seçip
 üzerine dokunun.

SD KARTI FORMATLA
DAHİLİ HAFIZAYI SİL
AYARLA

ÇIK

④ “DOSYA„‘nı seçip  üzerine
dokunun.

ORTAM AYARLARI
VİDEO İÇİN KYT.ORT
RESİM İÇİN KYT.ORT
DAHİLİ H. FORMATLA
SD KARTI FORMATLA
DAHİLİ HAFIZAYI SİL

?

AYARLA

?

.

SD KARTI FORMATLA
DOSYA
DOSYA+YÖNETİM NO

ÇIK

.

④ “SD KARTI„‘nı seçip  üzerine
dokunun.

DAHİLİ HAFIZA
SD KARTI

?

ÇIK

.

12

?

ÇIK

⑤ “EVET„‘nı seçip  üzerine
dokunun.
⑥ Formatlamadan sonra,  üzerine
dokunun.

ORTAM AYARLARI

AYARLA

AYARLA
.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Bu Birim üzerindeki Dosyaların Yeniden
Oynatılması/Silinmesi
Bir dizin ekranından kaydedilen videoları ya da sabit görüntüleri seçip yeniden oynatın (küçük resimli
gösterim). Ortam ayarlarında seçilen ortamın içindekiler, (sayfa 12) dizin ekranında görüntülenirler.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.
Basın

Başlarken

Yeniden oynatma

Video yeniden oynatması esnasında ses
düzeyi ayarlaması
Ses düzeyini
düşürün.

Ses düzeyini
yükseltin.

Kayıt

ya da sabit görüntü
2 Video
modunu seçin.

Basın
AV

3 Bir dosyayı yeniden oynatın.

VİDEO OYNATMA

Dokunun
.

Durdurmak için
dokunun.

Yeniden oynatma

Seçin

VİDEO OYNATMA

Dokunun
üzerine

Onay mesajı belirdiğinde "EVET"
'i seçin ve üzerine dokunun.

■ Yeniden oynatma esnasında bir sabit görüntüyü yakalamak için
Yeniden oynatmayı duraklatıp SNAPSHOT düğmesine basın.

■ Yeniden oynatma esnasında kullanılabilir işlem düğmeleri
Video yeniden oynatması
esnasında

Sabit görüntü yeniden oynatması
esnasında

Yeniden oynatır/duraklatır

Slayt gösterisini başlatır/duraklatır

Durdurur (küçük resimli gösterime
geri döner)

Durdurur (küçük resimli gösterime
geri döner)



Bir sonraki videoya ilerler

Bir sonraki sabit görüntüye ilerler



Sahnenin başına geri döner

Önceki sabit görüntüye geri döner

!

İleriye doğru arama

-

"

Geriye doğru arama

-

$

İleriye doğru yavaş devinimde oynatma

-

%

Geriye doğru yavaş devinimde oynatma

-

/


Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Ek Bilgiler

Gösterim

Kopyalama

Seçin

İstenmeyen dosyaları silmek için

Yeniden oynatılan ortam

13

TV üzerinde Yeniden Oynatma
1

Bir TV’ye takın.

* Ayrıca TV’nin talimat kitapçığına da bakınız.
● Bu birimi kapatmak için Güç düğmesine (,) 2 saniyeden daha uzun süreyle basın.

■ HD kalitesinde yeniden oynatma

Eğer bir HDTV kullanuıyorsanız, HDMI uçbirimine takarak HD kalitesinde yeniden
oynatabilirsiniz.

HDMI uçbirimine bağlantının yapılması

TV
AV

HDMI (HDMI mini)
Uçbirimi'ne
HDMI Uçbirim Girişi

.
COMPONENT uçbirimine bağlantının yapılması
COMPONENT Uçbirimi'ne

Yeşil

Bileşen Video
Girişi
Y

Mavi

COMPONENT

CB/PB
Bileşen
Kablosu
(Sağlanan)
AV

TV

Kırmızı
CR/PR
Beyaz
Ses Girişi (L)
Kırmızı
Ses Girişi (R)

AV

AV Kablosu (Sağlanan)

. AV Uçbirimi'ne

* Bileşen kablosunu kullanıyorken,
sarı fişi takmayın.

NOT
● Lütfen TV’yi doğru mod’a ayarlama hakkındaki soru ve sorunlar için TV üreticisi

ile irtibata geçiniz.

● HDMI mini kablosu olarak bir Yüksek hızlı HDMI kablosu (kategori 2 kablosu)

kullanın.

● HD kalitesinde yeniden oynatıyorken, bağlantı ayarları menüsündeki

“KOMPONENT ÇIKIŞI„’i “1080i„ konumuna ayarlayın. Eğer ayar “480i„’de
kalırsa, video standart kalitede çıkıştır.

14

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Başlarken

■ Standart kalitede yeniden oynatma

Eğer bir geleneksel TV kullanıyorsanız, AV uçbirimine takarak standart kalitede
yeniden oynatabilirsiniz.

AV uçbirimine bağlantının yapılması
TV

AV Kablosu
(Sağlanan)

Video Girişi
Video Girişi

Kayıt

Sarı

AV

Beyaz
Ses Girişi (L)

AV

AV Uçbirimi'ne

Kırmızı
Ses Girişi (R)

AC adaptörünü takın. (sayfa 6)

Yeniden oynatma

2

● Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.

3

TV giriş anahtarını seçin.

4

Bir dosyayı yeniden oynatın. (sayfa 13)

■ Tarih/saat gösterimi ile yeniden oynatmak için
Bağlantı ayarları menüsündeki “TV'DE GÖSTER„‘i “AÇIK„ konumuna ayarlayın.
Alternatif olarak, yeniden oynatma menüsü içindeki “EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE„'i
“TÜMÜNÜ GÖSTER„ ya da “SADECE TARİHİ GÖSTER„ konumuna ayarlayın.

■ Görüntüler TV üzerinde doğal olmayan şekilde göründüğünde
Görüntüler TV üzerinde
düzgünce görünmüyor.

● Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın.
● Kapatıp açarak bu birimi yeniden çalıştırın.

Görüntüler TV üzerinde dikey
olarak yansıtılır.

● Bağlantı ayarları menüsündeki “VİDEO ÇIKIŞ„‘i

Görüntüler TV üzerinde yatay
olarak yansıtılır.

● TV’nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

Görüntülerin rengi acayip
görünür.

● Video “x.v.Color„ ile kaydedildiğinde, “AÇIK„‘a

Kopyalama

.

Ek Bilgiler

“4:3„ konumuna ayarlayın.

ayarlayın, TV’nin x.v.Renk ayarını açık
konumuna getirin.
● TV’nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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Kopyalama

Dosyaların Kopyalanması
Kamerayı değişik aygıtlara takarak bu kamera üzerinde diskler oluşturabilir ya dosyaları
kopyalayabilirsiniz.
Standart Kalite

HD Kalitesi

Aygıt

Sayfa
.

.

.

.

.

DVD yazar
-

3

3

-

-

sayfa
17

-

3

3

3

-

sayfa
17

-

*1

*1

*1

*1

-

*1

3

-

-

*1

sayfa
20

3

-

-

-

-

sayfa
20

-

-

-

-

3

-

-

*2

*2

*2

3

-

.

Harici Blu-ray Sürücü

.

Blu-ray Kaydedici
.

DVD Kaydedici
.

VCR
.

Harici Sabit Disk

.

PC

.

*1
*2

16

Dosyaları kopyalama ya da diskleri oluşturma şekli, kullanımdaki aygıta göre
farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için, aygıtın talimat kitapçığına bakınız.
Bir bilgisayarak kullanarak bir diskin nasıl oluşturulacağı hakkında ayrıntılı bilgi
için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu‘na bakınız.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Başlarken

Bir DVD Yazar ya da Harici Blu-ray Sürücü ile
Disklerin Oluşturulması
① Bu kameranın AC adaptörünü
takın.
② DVD yazarın AC adaptörünü
takın.
③ DVD yazar ile birlikte sağlanan
USB kablosunu takın.
USB Uçbirimi'ne

■ Oluşturulan diski yeniden
oynatmak için

Bir AVCHD uyumlu aygıtı üzerinde
yeniden oynatın.

■ Uyumlu DVD yazar
● CU-VD50
● CU-VD3

Kayıt

LCD monitörü kapatın ve takın.

■ Uyumlu harici Blu-ray sürücü
● LG: Model No. BE06LU10

Harici Blu-ray sürücüsüne takıyorken,
Mini-A (Erkek) – B (Erkek) konektörlü
bir USB kablosu kullanın.
Harici Blu-ray sürücü ile sağlanan USB
kablosunu kullanmak için, USB uzatma
kablosu satın alın.
● Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
(Parça numarası: QAM0852-001)
* Size en yakın JVC servis bayine
danışın.

DC Uçbirimi'ne

Çıkarılma
AC Adaptörü
AC Çıkışı'na
(110 V - 240 V)

DVD Yazıcı
(CU-VD50
kullanırken)

.

* Ayrıca DVD yazarın ya da Blu-ray
sürücünün talimat kitapçığına da
bakınız.

2

DVD yazarı ya da harici Blu-ray
sürücüyü açıp yeni bir disk
yerleştirin.

3

LCD monitörü açın.

NOT
● Disk üzerine kaydedilebilir süre,

kayıt yöntemine göre değişiklik
gösterir.
● Bu kameraya takıldığında, DVD
yazar (CU-VD50) üzerindeki tüm
düğmeler, güç kaynağı ve
çıkarma düğmeleri dışındakiler,
çalışmayacaktır.

Kopyalama

AV

Yeniden oynatma

1

● Kamera açılır ve YEDEKLEME

Ek Bilgiler

menüsü belirir.

● USB kablosu takılı iken YEDEKLEME

menüsü görüntülenir.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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Tüm Dosyaların Kopyalanması
Video ya da sabit görüntü modunu seçin.
“TÜMÜNDEN OLUŞTUR„ (Video) ya
da “TÜMÜNÜ KAYDET„ (Hareketsiz
görüntü) ‘yı seçip  üzerine
dokunun.

1

4

“YÜRÜT„‘nı seçip  üzerine
dokunun.
TÜM SAHNELER
GEREKLİ MİKTAR
DVD㧦1 / DVD(DL)㧦1
BOŞ DİSKİ HAZIRLA

VİDEO YEDEKLEME

YÜRÜT
DÖN

TÜMÜNDEN OLUŞTUR
SEÇ VE OLUŞTUR
OYNAT
TAMAMLA

AYARLA

KAY. ORT. DEĞİŞTİR

?
AYARLA
.
“KAY. ORT. DEĞİŞTİR„‘i seçerek
kaydedilecek ortamı değiştirebilirsiniz.
(Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu'na bakınız.)
● “Blu-ray DISC„'nin seçilmesi, videoları
bir Blu-ray diskine yüksek netlikli
kalitede kaydetmenizi olanaklı kılar.
(Sadece Harici Blu-ray sürücü)
● “DVD(AVCHD)„'in seçilmesi, yüksek
netlikli kalitede bir DVD içindeki
videoları kaydetmenize olanak verir.
● “DVD-Video„’in seçilmesi, standart
görüntü kalitesine çevirdikten sonra bir
DVD içindeki videoları kaydetmenize
olanak verir.

2

Üzerine kopyalanacak ortamı seçin.
TÜMÜNDEN OLUŞTUR
YEDEKLENECEK ORTAMI SEÇİN

DAHİLİ HAFIZA
SD KARTI

.

3

AYARLA

İstediğiniz menüyü seçip  üzerine
dokunun.
TÜMÜNDEN OLUŞTUR
TÜM SAHNELER
KAYDEDİLMEMİŞ SAHN.

AYARLA
?
.
“TÜM SAHNELER„ (Video)/
“TÜM GÖRÜNTÜLER„ (Hareketsiz
görüntü):
Bu birim içindeki tüm videolar ve
hareketsiz görüntüler kopyalanır.
“KAYDEDİLMEMİŞ SAHN.„ (Video)/
“KAYDEDİLMEYEN
GRTLR„ (Hareketsiz görüntü):
Hiç kopyalanmamış videolar ve
hareketsiz görüntüler otomatik olarak
seçilip kopyalanır.

18

ÇIK

.

5

Sayı disklerin gerekli

“EVET„ ya da “HAYIR„‘yı seçip 
üzerine dokunun.
TÜM SAHNELER
DİSK ANA MENÜSÜNDE OTOMATİK
BAŞLIK OLUŞTURULSUN MU?

EVET
HAYIR

EVET

.

AYARLA

ÇIK

：Aynı kayıt tarihli videoları
gruplar halinde görüntüler.
HAYIR ：Videoları kayıt tarihleri
bazında görüntüler.

6

“YÜRÜT„‘nı seçip  üzerine
dokunun.
● “SONRAKİ DİSKİ TAK„ ibaresi
belirdiğinde, diski değiştirin.

7
8

Oluşturduktan sonra,  üzerine
dokunun.
LCD monitörü açın, daha sonra USB
kablosunun bağlantısını kesin.

YAPILSIN MI?
■ “SONLANDIRMA
„ belirdiğinde
Kamera ayarları menüsündeki
“OTOMATİK SONLANDIRMA„;
“KAPAT„’e ayarlandığından bu belirir.
● Diğer aygıtlar üzerinde yeniden
oynatmak için, “EVET„’i seçip 
üzerine dokunun.
● DVD’ye daha sonra daha fazla dosya
eklemek, “HAYIR„’i seçip  üzerine
dokunun.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Başlarken

Kopyalanacak Dosyaların Seçilmesi
Video ya da sabit görüntü modunu seçin.
“SEÇ VE OLUŞTUR„ (Video) ya da
“SEÇ VE KAYDET„ (Hareketsiz
görüntü) ‘yı seçip  üzerine
dokunun.

1

A TARİHE GÖRE OLUŞTUR/
TARİHE GÖRE KAYDET
① Bir kayıt tarihi seçip  üzerine
dokunun.
TARİHE GÖRE OLUŞTUR

VİDEO YEDEKLEME
TÜMÜNDEN OLUŞTUR

TOPLAM
00h00m

SEÇ VE OLUŞTUR
OYNAT
TAMAMLA

YEDEKLENECEK ORTAMI SEÇİN

● Sadece seçilen tarihli dosyalar

kopyalanacaktır.

● Bundan sonraki ayar işlemleri, önceki

sayfadaki 4 - 8. adımları ile aynıdır.

B SAHNELERDEN SEÇ/
GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ
① Bir dosya seçin.

Yeniden oynatma

SEÇ VE OLUŞTUR

ÇIK

.

SAHNELERDEN SEÇ
DAHİLİ HAFIZA
SD KARTI

3

AYARLA

İstediğiniz menüyü seçip  üzerine
dokunun.
SEÇ VE OLUŞTUR

KONTRL KAYDET

.

ÇIK

Onay işareti

● Bir onay işareti eklemek için  (()

TARİHE GÖRE OLUŞTUR

üzerine dokunun.

OLAYA GÖRE OLUŞTUR
OY.LİS.GÖRE OLUŞT.
SAHNELERDEN SEÇ
AYARLA
?
.
“TARİHE GÖRE OLUŞTUR„ (Video)/
“TARİHE GÖRE
KAYDET„ (Hareketsiz görüntü):
Videolar ve hareketsiz görüntüler;
üzerine kaydedildikleri tarihe göre
sıralanıp kopyalanır. ¨ Buraya A
“OLAYA GÖRE OLUŞTUR„ (sadece
video)*:
Videolar, üzerine kaydedildikleri tarihe
göre sıralanıp kopyalanır.
“OY.LİS.GÖRE OLUŞT.„ (sadece
video)*:
İstediğiniz oynatma listesini seçip
kopyalayın.
* Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu‘na bakınız.
“SAHNELERDEN SEÇ„ (Video)/
“GÖRÜNTÜLERDEN
SEÇ„ (Hareketsiz görüntü):
İstediğiniz videoları ve hareketsiz
görüntüleri tek tek seçip kopyalayın. ¨
Buraya B

② İstediğiniz dosyaları seçtikten
sonra “KAYDET„ üzerine
dokunun.
● Bundan sonraki ayar işlemleri, önceki

sayfadaki 4 - 8. adımları ile aynıdır.

diski kontrol etmek
■ Oluşturulan
için
1. adımdaki “OYNAT„‘ı seçin.
UYARI
● Oluşturma işlemi tamamlana

kadar güç kaynağını kapatmayın
ya da USB kablosunu
çıkarmayın.
● Videolar ve hareketsiz görüntüler
aynı diske kopyalanamaz.
● Yeniden oynatma esnasında
dizin ekranı üzerinde
bulunmayan dosyalar,
kopyalanamaz.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Ek Bilgiler

.

Kopyalama

2

Üzerine kopyalanacak ortamı seçin.

AYARLA

Kayıt

DVD 00
DVD(DL)00

KAY. ORT. DEĞİŞTİR

?
AYARLA
.
“KAY. ORT. DEĞİŞTİR„‘i seçerek
kaydedilecek ortamı değiştirebilirsiniz.
(sayfa 18'ya ya da Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu'na bakınız.)
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Bir DVD Kaydedici ya da VCR’a Takarak
Dosyaların Kopyalanması
Bir DVD kaydedici ya da VCR’a takarak videoları standart kalitede kopyalayabilirsiniz.
Ayrıca TV’nin, DVD kaydedicinin, VCR’ın ve benzerlerinin talimat kitapçığına da bakınız.

1

Bir VCR/DVD kaydediciye takın.

● Bu birimi kapatmak için Güç düğmesine (,) 2 saniyeden daha uzun süreyle basın.

Sarı
AV Uçbirimi'ne

Beyaz
Ses Girişi (L)

AV Kablosu
(Sağlanan)

AV

Video Girişi
Video Girişi

Kırmızı
Ses Girişi (R)
AC Adaptörü
AC Çıkışı'na
(110 V - 240 V)
VCR/DVD Kaydedici

AV

DC Uçbirimi'ne
.

● Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.

2

Yeniden oynatma modunu seçin.

Basın
AV

.

3

Kaydetmek için hazırlayın.

TV ve VCR/DVD kaydedicisinde hazırlık
● Uyumlu bir harici girişe geçin.
● Kopyalamak için uyumlu boş DVD ya da VHS

yerleştirin.

Bu birim üzerinde hazırlık
● Bağlantı ayarları mesünündeki “VİDEO ÇIKIŞ„‘nı

takılan TV’nin en boy oranına (“4:3„ ya da “16:9„) ayarlayın.

● Kopyalama esnasında tarihi dahil etmek için, bağlantı ayarları menüsündeki “TV'DE

GÖSTER„'i “AÇIK„ konumuna ayarlayın. Alternatif olarak, yeniden oynatma menüsü
içindeki EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE'i SADECE TARİHİ GÖSTER'ye ayarlayın.

4

Kayıt işlemini başlatın.

● Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatın (sayfa 13) ve kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine

basınız.

● Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

20

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
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Başlarken

Ek Bilgiler

Menünün Kullanılması
Menüyü kullanarak çeşitli ayarları
yapılandırabilirsiniz.

1

3

İstediğiniz ayarı seçip  üzerine
dokunun.

Menüyü görüntüleyin.

VİDEO
KAPAT
AGC
OTOMATİK

Dokunun

ÇIK

■ Ekrandan çıkmak için

farklılık gösterir.

 üzerine dokunun (çık).

■ Önceki ekrana geri dönmek için

İstediğiniz menüyü seçip  üzerine
dokunun.

■ Yardım dosyasını görüntülemek için

KONU KAYDET

“*„ üzerine dokunun.

VİDEO KALİTESİ

● Yardım dosyası, bazı öğeler için

ZOOM

kullanılabilir olmayabilir.

GECE MODU
YÜKSEK HIZLI KAYIT

?

ÇIK

● Ayarlar hakkında daha fazla bilgi

.

için, Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu‘na bakınız.

.

Müşteri Destek Bilgileri

Yeniden oynatma

“)„ üzerine dokunun.

VİDEO

AYARLA

Kayıt

.

.
● Menü, kullanımdaki moda göre

2

?

AYARLA

JVC (bu birimle ilgili sorgulamalar için)
Ülkenizdeki en yakın JVC ofisiyle veya bayisiyle ( http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html
adresinde bulunan JVC Worldwide Service Network’e bakın) bu yazılım hakkında bağlantı kurarken lütfen
aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun.
• Ürün Adı, Modeli, Sorun, Hata Mesajı
• Bilgisayar (Üretici, Model (Masaüstü/Dizüstü), İşlemci, İşletim Sistemi, Hafıza (MB/GB), Boş Sabit Disk Alanı (GB))
Sorularınızın yanıtlanmasının, soruların içeriğine göre biraz zaman alabileceğini lütfen unutmayın.
JVC bilgisayarınızın temel işlemleriyle ilgili soruları veya işletim sisteminin, diğer uygulamaların veya
sürücülerin özellikleri veya performanslarıyla ilgili soruları yanıtlayamaz.

Kopyalama

Bu yazılımın kullanımı, yazılım lisansının şartlarına göre yetkilendirilmiştir.

Bölge

Dil

Telefon #

ABD ve Kanada

İngilizce

+1-800-458-4029 (ücretsiz)

Avrupa (İngiltere, Almanya,
Fransa ve İspanya)

İngilizce/Almanca/Fransızca/
İspanyolca

+800-1532-4865 (ücretsiz)

Avrupa’daki Diğer Ülkeler

İngilizce/Almanca/Fransızca/
İspanyolca

+44-1489-564-764

Asya (Filipinler)

İngilizce

+63-2-438-0090

Çin

Çince

10800-163-0014 (ücretsiz)

Ek Bilgiler

Pixela (sağlanan yazılımlı ilgili sorgulamalar için)

Ana sayfa: http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/
En güncel bilgiler ve yükleme işlemleri için lütfen web sitemizi inceleyin.
.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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Kaydedilebilir Süre/Görüntü Sayısı
Video kayıt süresini, , (Güç/Bilgi) düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.
Yaklaşık Video Kayıt Süresi
Dahili Hafıza
(32 GB)

Kalite

SDHC Kart
4 GB
21 d

8 GB
44 d

16 GB
1 s 29 d

32 GB

UXP

2 s 57 d

2 s 58 d

XP

4s9d

31 d

1s2d

2s5d

4 s 12 d

SP

5 s 54 d

43 d

1 s 28 d

2 s 58 d

5 s 57 d

EP

14 s 45 d

1 s 49 d

3 s 41 d

7 s 26 d

14 s 53 d

● Yaklaşık kayıt süresi sadece yol göstericidir. Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına

bağlı olarak kısalabilir.

Sabit Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)
Görüntü Boyutu

Kalite

SDHC Kart
4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

Dahili
Hafıza
(32 GB)

3520×2640
(4:3)

HASSAS

940

1900

3800

7690

7610

STANDART

1460

2940

5890

9999

9999

3072×2304
(4:3)

HASSAS

1230

2490

4980

9999

9960

STANDART

1960

3960

7920

9999

9999

2592×1944
(4:3)

HASSAS

1740

3500

7000

9999

9999

STANDART

2720

5490

9999

9999

9999

1600×1200
(4:3)

HASSAS

4440

8950

9999

9999

9999

STANDART

7500

9999

9999

9999

9999

640×480
(4:3)

HASSAS

9999

9999

9999

9999

9999

STANDART

9999

9999

9999

9999

9999

3520×1984
(16:9)

HASSAS

1250

2510

5030

9999

9999

STANDART

1960

3960

7920

9999

9999

3072×1728
(16:9)

HASSAS

1660

3350

6710

9999

9999

STANDART

2610

5250

9999

9999

9999

2592×1456
(16:9)

HASSAS

2260

4560

9120

9999

9999

STANDART

3530

7100

9999

9999

9999

1920×1080
(16:9)

HASSAS

4140

8330

9999

9999

9999

STANDART

6310

9999

9999

9999

9999

1280×720
(16:9)

HASSAS

8570

9999

9999

9999

9999

STANDART

9999

9999

9999

9999

9999
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Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
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Başlarken

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)
Pil Takımı
BN-VG114E
BN-VG121E

Gerçek Kayıt Süresi
45 d
1 s 10 d

Sürekli Kayıt Süresi
1 s 20 d
2s5d

● Yukarıdakiler, “IŞIK„, “KAPAT„ ayarlı iken ve “MONİTÖR ARKA IŞIK„,

“STANDART„ ayarlı iken elde edilen değerlerdir.

● Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak

Servis talep etmeden önce, aşağıdaki çizelgeye ya da Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu‘nun
Sorun Giderme bölümüne bakınız.
Eğer çizelgede belirtilen çözümler soruna çözüm getirmez ise, en yakınınızdaki JVC
satıcısına ya da talimatlar için JVC servis merkezine danışınız. Ayrıca JVC’nin web
sitesindeki yeni ürünlerin SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bölümüne de bakınız. Ayrıca
JVC’nin web sitesindeki yeni ürünlerin Q&A (Soru Cevap) bilgilerine de bakınız (http://
www.jvc.com).
Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit
ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu
durumda, bu birimi sıfırlayın.

■ Bu birimi düzgünce çalışmadığında ya da “... Hatasi„ ibaresi
ekranda belirdiğinde sıfırlayınız.

① Güç kaynağını kapatın. (LCD monitörü kapatın.)
② AC adaptörünü ve pil takımını bu birimden çıkarıp onları yeniden takın ve
yeniden güç kaynağını açın.

Sorun
Eylem

Güç kaynağı

POWER/CHARGE lambası
monitör kapatıldığında yanıp
sönmeye başlıyor.
Kayıt gerçekleştirilemiyor.

● Pil takımı şarj oluyor.

sayfa 6

● / düğmesini kontrol edin.
● Kayıt moduna + düğmesi ile ayarlayın.

sayfa 9
sayfa 13

Kayıt

● Bu birimi bir süreliğine kapatın ve yeniden

Kayıt işlemi kendi kendine
duruyor.

Sayfa

açın. (Bu birim, sıcaklık yükseldiğindeki
devreyi korumak için otomatik olarak durur.)
● Kayıt işlemi, 12 saatlik sürekli kayıt
işleminden sonra otomatik olarak durur.

Ek Bilgiler

Sorun

-

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Kopyalama

Sorun Giderme

Yeniden oynatma

Kayıt

durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma
hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
● Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile
daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)
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Yeniden oynatma

Tarih/saat gösterimi yok.

Ses ya da video kesiliyor.

● yeniden oynatma menüsü içinde “EKRAN

-

● Bazen yeniden oynatma iki sahne

-

ÜZERİ GÖSTERGE„‘yi uygun şekilde
ayarlayın.

arasındaki bağlama bölümünde kesilir. Bu
bir hatalı çalışma değildir.

● Kalan pil gücününü kontrol edin. (Pil takımı

Pil takımı şarjı esnasında lamba
yanıp sönmüyor.
Diğer sorunlar

Kaydırıcı ve işlem düğmeleri
çalışmıyor.

Bu birim ısınır.

tamamen şarj olduğunda, lamba yanıp
sönmez.)
● Bir sıcak ya da soğuk ortamda şarj ederken,
pilin izin verilen sıcaklık aralığında şarj
edildiğinden emin olunuz. (Aksi takdirde,
şarj etme işlemi pil takımını korumak için
durabilir.)

sayfa 9
sayfa 6

● Varsa eldivenleri çıkarınız.
● Çalıştırmak için kaydırıcı ve düğmelere

-

● Bu bir hatalı çalışma değildir. (Bu birim,

-

parmaklarınızla dokunun. (Eğer
tırnaklarınızla ya da kalem uçları ile onlara
dokunursanız, çalışmayacaklardır.)
uzun süreyle kullanıldığında ısınabilir.)

Uyarı Göstergeleri
Uyarı Göstergeleri

Eylem

Sayfa

● Bu birimi yeniden kapatıp açın.
● Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise,

-

DESTEKLENMEYEN SAHNE!
(Video)/
DOSYA DESTEKLENMİYOR!
(Hareketsiz görüntü)

● Bu birim ile kaydedilmiş bir dosyadan yararlanın.

-

KAYITLI VERİLERİ PERİYODİK
OLARAK PC/DİSKE
YEDEKLEYİN

● Takıp verilerinizi bir PC’ye kopyalayın.

-

● Eğer bir video kaydı, “0:00:00:17” ve aşağısında

-

KAYIT BAŞARISIZ

Uyarı Göstergeleri

KAYDEDİLECEK VERİ ÇOK AZ
KAYDEDEMEDİ

24

dosyalarınızın yedek kopyasını alıp ortam ayarları
menüsü içinde “DAHİLİ H. FORMATLA„ ya da “SD
KARTI FORMATLA„yı yürütün. (Verilerin tümü
silinecektir.)

(Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar
oynatılamayabilir. Eğer dosya bu birim ile
kaydedilmiş ise, o zaman bozuktur.)

görüntülenen gerçek kayıt süresi ile durdurulursa,
video kaydedilemez.

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

•

•

LCD Monitör

•

LCD monitörün zarar görmesini önlemek
için aşağıdakileri YAPMAYIN:
... güçlü şekilde itmeyin veya darbe uygulamayın.
... kamerayı LCD monitör alta gelecek şekilde
yerleştirmeyin.
• Kullanım ömrünü uzatmak için
... kaba bezlerle silmeyin.

Kopyalama

.

•

Ek Bilgiler

Tehlikeleri önlemek için
... yakmayın.
... terminallere kısa devre yaptırmayın.
Kullanılmadığında metal nesnelerden uzak
tutun. Taşıma sırasında birlikte verilen pil
kapağının pile takılı olduğundan emin olun. Pil
kapağı yoksa pili plastik bir torbada taşıyın.
... değişiklik yapmayın veya parçalarına
ayırmayın.
... pilin aşırı ısınmasına, patlamasına veya
yanmasına neden olabileceğinden
pili 60°C'den yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın.
... yalnızca belirtilen şarj aletlerini kullanın.
• Hasar görmesini önlemek ve kullanım
süresini uzatmak için
... gereksiz şoklara maruz bırakmayın.
... 10°C - 35°C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.
Daha düşük sıcaklıklarda, şarj süresi daha
uzun olur veya bazı durumlarda şarjı tamamen
durdurabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, tam
şarjı engelleyebilir veya bazı durumlarda şarjı
tamamen durdurabilir.
... serin ve kuru bir ortamda saklayın. Uzun süre
yüksek sıcaklıkta kalması doğal deşarjı artırır
ve kullanım süresini kısaltır.
... pil bloğunu uzun süreli saklarken her 6 ayda bir
tam şarj edin ve sonra tamamen boşaltın.
... bazı makineler güç kapatıldığında bile
elektrik harcadıklarından, kullanmıyorken şarj
aletinden veya güç verilmiş birimden çıkarın.

Kaydettiğiniz verilerin bozulmasını veya
zarar görmesini önlemek için aşağıdaki
yönergelere mutlaka uyun.
• Kayıt ortamını bükmeyin veya düşürmeyin
ya da aşırı güce, darbelere veya titreşimlere
maruz bırakmayın.
• Kayıt ortamına su sıçratmayın.
• Güçlü statik elektrik veya elektrik paraziti
bulunan yerlerde kayıt ortamını kullanmayın,
değiştirmeyin veya saklamayın.
• Çekim ya da oynatma sırasında veya kayıt
ortamına başka bir yolla erişirken kameranın
gücünü kapatmayın veya pili ya da AC
adaptörünü çıkarmayın.
• Kayıt ortamını güçlü manyetik alana sahip
veya güçlü elektromanyetik dalgalar yayan
nesnelerden uzak tutun.
Kayıt
ortamını yüksek ısı veya neme sahip
•
yerlerde saklamayın.
• Metal parçalara dokunmayın.
Kamerayı kullanarak formatlama yaparken veya
veri silerken yalnızca dosya yönetimi bilgileri değişir.
Veriler kayıt ortamıdır kalıcı olarak silinmez.
Tüm verileri kalıcı olarak silmek istiyorsanız
piyasada satılan özellikle bu amaç için tasarlanmış
bir yazılımı kullanmanızı veya kamerayı çekiç ya
da benzer bir aletle fiziksel olarak parçalamanızı
öneririz.

Başlarken

Kayıt Ortamı
Terminaller

Kayıt

Pil Blokları
Birlikte verilen pil bloğu
lityum iyon pildir. Birlikte
verilen pil bloğunu veya
isteğe bağlı bir pil bloğunu
kullanmadan önce aşağıdaki
uyarıları mutlaka okuyun:

Yeniden oynatma

Uyarılar

Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

25

Ana Birim

•

Güvenliğiniz için aşağıdakileri YAPMAYIN:
... kameranın kasasını açmayın.
... birimi parçalarına ayırmayın veya birimde
değişiklik yapmayın.
... birime yanıcı madde, su veya metal nesnelerin
girmesini önleyin.
... güç açıkken pil bloğunu çıkarmayın veya güç
kaynağının bağlantısını kesmeyin.
... kamerayı kullanmadığınızda pil bloğunu takılı
bırakmayın.
... aygıtın üstüne yanan mum gibi hiçbir çıplak
ateş kaynağı yerleştirmeyin.
... aygıta su damlatmayın veya sıçratmayın.
... güç fişini veya AC duvar prizini tozlu ya da metal
nesnelerle temas halinde bırakmayın.
... kameraya hiçbir nesne sokmayın.
• Aşağıdaki ortamlarda birimi kullanmaktan kaçının:
... nem oranı yüksek ve fazla tozlu yerlerde.
... örneğin mutfak fırını bulunan is veya buhar
yayılabilecek yerlerde.
... güçlü darbelere veya aşırı titreşime maruz
kalabilecek yerlerde.
... televizyonun yakınında.
... güçlü manyetik alana sahip veya elektrik yayan
aygıtların (hoparlör, anten, vb.) yakınında.
... çok yüksek (40°C'den yüksek) veya çok düşük
(0°C'den düşük) ısılı yerlerde.
• Aygıtı aşağıdaki yerlerde ve ortamlarda
BIRAKMAYIN:
... 50°C'den sıcak yerlerde.
... nem oranı çok düşük (%35'in altında) veya çok
yüksek (%80'in üstünde) olan yerlerde.
... doğrudan güneş ışığında.
... yazın camları ve kapıları kapalı bir arabada.
... bir ısıtıcının yanında.
... TV'nin üstü gibi yüksek yerlerde. Kablo bağlıyken aygıtı
yüksek yerlerde bırakmak, biri kabloya takılıp aygıtı
yere düşürürse arızaya neden olabilir.
• Birimi korumak için aşağıdakileri YAPMAYIN:
... ıslanmasına izin vermeyin.
... birimi düşürmeyin veya sert nesnelere çarpmayın.
... taşırken darbelere veya aşırı titreşime maruz
bırakmayın.
... lensi uzun süre çok parlak nesnelere
yönlendirilmiş olarak bırakmayın.
... lensi doğrudan güneş ışığına tutmayın.
... el kayışını kullanırken fazla sallamayın.
... kamera içindeyken yumuşak kamera kabını
fazla sallamayın.
... kamerayı sahil gibi, tozlu veya kumlu yerlere
koymayın.

•

Birimin düşmesini önlemek için,
• Tutma kayışını sıkıca takın.
• Kamerayı üçayakla kullanırken kamerayı
üçayağa sağlam şekilde takın.
Kamera düşerse yaralanabilirsiz ve kamera
zarar görebilir.
Birimi bir çocuk kullanırken ebeveyn kontrolü
gereklidir.

.
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Başlarken

Teknik Özellikler
Kamera
AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V, Pil takımını kullanarak: DC
3,6 V
Güç tüketimi
3,2 W (“IŞIK„“KAPAT„‘e ve “MONİTÖR ARKA
IŞIK„“STANDART„'e ayarlı iken)
Boyutlar (mm)
55 x 62 x 110 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle
Ykl. 260 g (sadece kamera),
Yaklaşık 300 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı
İzin verilen işletim sıcaklığı: 0°C ila 40°C
İzin verilen depolama sıcaklığı: -20°C ila 50°C
İzin verilen işletim nem oranı: 35 % ila 80 %
Görüntü alma aygıtı 1/2,3" 10.620.000 piksel (CMOS)
Kayıt bölgesi
5.650.000 piksel (optik yakınlaştırma),
(Video)
2.070.000 ila 5.650.000 piksel (dinamik yakınlaştırma)
Kayıt bölgesi
9.290.000 piksel (4:3), 6.980.000 piksel (16:9)
(Hareketsiz görüntü)
Mercek
F2,8 ila F4,5, f= 6,7 mm ila 67,0 mm
(35 mm dönüştürmeli video: 48,3 mm ila 483 mm, Hareketsiz
görüntü: 39,9 mm ila 399 mm)
Yakınlaştırma
Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar
(Video)
Dinamik yakınlaştırma: 16 katına kadar (Görüntü dengeleyici
A), 15 katına kadar (Görüntü dengeleyici B)
Dijital yakınlaştırma: 200 kata kadar
Yakınlaştırma
Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar
(Hareketsiz görüntü)
Sinyal formatı
1080/50i (En boy oranı 16:9)
Video kayıt formatı AVCHD standart, Video: MPEG-4 AVC/H.264, Ses (Odyo):
Dolby Digital 2ch
Sabit görüntü kayıt JPEG standart
formatı
Kayıt ortamı
Dahili hafıza (32 GB), SD/SDHC kart (ticari olarak mevcut)
Saat pili
Yeniden şarj edilebilir pil

Kopyalama

Yeniden oynatma

Kayıt

Güç kaynağı

AC Adaptörü (AP-V30M)*
AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
DC 5,2 V, 1,8 A
0°C ila 40°C (10°C ila 35°C şarj etme esnasında)

Ek Bilgiler

Güç kaynağı
Çıkış
İzin verilen işletim
sıcaklığı
Boyutlar (mm)
Kütle

50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Ykl. 112 g

* AC adaptörünü denizaşırı ülkelerde kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da
bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.
● Bu ürünün teknik özellikleri ve görünümleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
Daha fazla bilgi için, Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu'na bakınız
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ )ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ(
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ )ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ(
ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
ﺍﻟﺰﻭﻡ )ﻓﻴﺪﻳﻮ(
ﺍﻟﺰﻭﻡ )ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ(
ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

 F2.8ﺇﻟﻰ  ,F4.5ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﺆﺭﻱ =  6.7ﻣﻢ ﺇﻟﻰ  67.0ﻣﻢ
)ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ  35ﻣﻢ 48.3 :ﻣﻢ ﺇﻟﻰ  483ﻣﻢ ،ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ 39.9 :ﻣﻢ ﺇﻟﻰ  399ﻣﻢ(
ﺍﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ :ﺇﻟﻰ ×10
ﺍﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﻲ :ﺇﻟﻰ ) ×16ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ  ،(Aﺇﻟﻰ ) ×15ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ (B
ﺍﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ :ﺇﻟﻰ ×200
ﺍﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ :ﺇﻟﻰ ×10
) 1080/50iﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ (16:9
 AVCHDﻗﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻴﺪﻳﻮ ،MPEG-4 AVC/H.264 :ﺻﻮﺕDolby Digital 2ch :
 JPEGﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ) 32ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ( ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ) SD/SDHCﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ(
ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ

ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ )*(AP-V30M
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺨﺮﺝ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )ﻣﻢ(
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ

ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ ﻣﻦ  110ﻓﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ  240ﻓﻮﻟﺖ  50 ،ﻫﺮﺗﺰ 60/ﻫﺮﺗﺰ
ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮ  5.2ﻓﻮﻟﺖ 1.8 ،ﺃﻣﺒﻴﺮ
ﻣﻦ  °0ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ  °40ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﻭﻣﻦ  °10ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ  °35ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ(
) 100 × 29 × 50ﺍﻟﻌﺮﺽ × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ × ﺍﻟﻄﻮﻝ :ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻜﺒﻞ ﻭﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ(
 112ﺟﺮﺍﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ

*ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ,ﻳُﺮﺟﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﺎﺑﺲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ.
● ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻣﻈﻬﺮﻩ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﺧﻄﺎﺭ.

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻧﺴﺦ

ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ )ﻣﻢ(
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ

ﻋﺮﺽ

ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ :ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮ  5.2ﻓﻮﻟﺖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ :ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 3.6ﻓﻮﻟﺖ
 3.2ﻭﺍﺕ )ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ ”ﺿﻮء“ ﻋﻠﻰ ”ﺇﻳﻘﺎﻑ“ ﻭ ”ﺇﺿﺎءﺓ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ“ ﻋﻠﻰ ”ﻗﻴﺎﺳﻲ“(
) 110 × 62 × 55ﺍﻟﻌﺮﺽ × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ × ﺍﻟﻄﻮﻝ :ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻤﻞ(
 260ﺟﺮﺍﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ )ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻓﻘﻂ(،
 300ﺟﺮﺍﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ(
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ :ﻣﻦ  °0ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ  °40ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ :ﻣﻦ  °20-ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ  °50ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ :ﻣﻦ  % 35ﺇﻟﻰ % 80
 10,620,000 "1/2.3ﺑﻴﻜﺴﻞ )(CMOS
 5,650,000ﺑﻜﺴﻞ )ﺍﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ(،
 2,070,000ﺇﻟﻰ  5,650,000ﺑﻜﺴﻞ )ﺍﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﻲ(
 9,290,000ﺑﻜﺴﻞ ) 6,980,000 ،(4:3ﺑﻜﺴﻞ )(16:9

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
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ﻧﺴﺦ

ﻋﺮﺽ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ
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ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﺧﺮﻯ

ﺻﻔﺤﺔ 9

ﻻ ﻳﻮﻣﺾ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺃﺛﻨﺎء ﺷﺤﻦ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

● ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ) .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎﻡ ،ﻻ ﻳﻮﻣﺾ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ(.
● ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﺭﺩﺓ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ) .ﻭﺇﻻ ,ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺤﻦ
ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ(.

ﺻﻔﺤﺔ 6

ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻖ ﻭﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻻ
ﺗﻌﻤﻞ.

● ﺍﻧﺰﻉ ﺃﻳﺔ ﻗﻔﺎﺯﺍﺕ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬﺎ.
● ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻖ ﻭﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ) .ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ
ﺇﺫﺍ ﻟﻤﺴﺘﻬﺎ ﺑﺄﻇﺎﻓﺮ ﺃﺻﺎﺑﻌﻚ ﺃﻭ ﺑﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻗﻼﻡ(.

-

ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.

● ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺧﻠ ًﻼ) .ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ(.

-

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
ﺃﺧﻔﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

● ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
● ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻤﻠﻔﺎﺗﻚ
ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ”ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻣﻀﻤﻨﺔ“ ﺃﻭ ”ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  “SDﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ.
)ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ(.

-

ﻣﺸﻬﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻮﻡ! )ﻓﻴﺪﻳﻮ(/
ﻣﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ! )ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ(

● ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻠﻒ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ) .ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ( .ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ,ﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﺎﻟﻔًﺎ(.

-

ﻧﺴﺦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﻗﺮﺹ ﺩﻭﺭﻳًﺎ

● ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻭﻧﺴﺦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ.

-

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ
ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﺤﻔﻆ

● ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ” “0:00:00:17ﺃﻭ
ﺃﻗﻞ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

-

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ

ﺍﻹﺟﺮﺍء

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

24

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

BN-VG114E
BN-VG121E

 1ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 10ﺩﻗﻴﻘﺔ

 2ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 5ﺩﻗﻴﻘﺔ

● ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ”ﺿﻮء“ ﻣﻀﺒﻮﻃًﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ”ﺇﻳﻘﺎﻑ“ ﻭ”ﺇﺿﺎءﺓ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ“ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ”ﻗﻴﺎﺳﻲ“.
● ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﻭﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻤﺮﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ) .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ(.
● ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻗﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺗﻤﺎﻣًﺎ) .ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ(.

ﺗﺤﺮّﻱ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺇﺻﻼﺣﻪ

ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻗﻢ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻗﺴﻢ ﺗﺤﺮﻱ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺇﺻﻼﺣﻪ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﻛﻴﻞ ﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻲ  JVCﺃﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺟﻴﻪ ﻓﻲ
ﺳﻲ  JVCﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻢ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻲ  JVCﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻳﻀًﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻲ ) (JVCﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ).(http://www.jvc.com
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  .microcomputerﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ )ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ( ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻗﻢ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.

■

ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ” ...ﺧﻄﺄ“ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

① ﻗﻢ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ) .ﺃﻏﻠﻖ ﺷﺎﺷﺔ .(LCD
② ﺍﻧﺰﻉ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ,ﺛﻢ ﺃﻋﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﻤﺎ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣُﺠﺪﺩًﺍ.

ﻋﺮﺽ

ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ
 45ﺩﻗﻴﻘﺔ

 1ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 20ﺩﻗﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ(
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ.

● ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺯﺭ ./
● ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺰﺭ .+

ﺻﻔﺤﺔ 9
ﺻﻔﺤﺔ 13

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.

● ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ،ﻭﺍﻧﺘﻈﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮﺓ
ﺃﺧﺮﻯ) .ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ(.
● ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻌﺪ  12ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.

-

● ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ”ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ“ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.

-

● ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﻮﺻّﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻬﺪﻳﻦ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺧﻠ ًﻼ.

-

ﻋﺮﺽ

ﻋﺪﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ/ﺍﻟﻮﻗﺖ.

ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

-

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻣﺼﺒﺎﺡ POWER/CHARGE
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻣﻴﺾ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.

● ﺟﺎﺭﻱ ﺷﺤﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

ﺻﻔﺤﺔ 6

ﻧﺴﺦ

ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ

ﺍﻹﺟﺮﺍء

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

23

ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ/ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ) ,ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ/ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ(.
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
) 32ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ(

ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
UXP

ﺑﻄﺎﻗﺔ SDHC
 8ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ

 4ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ

 44ﺩﻗﻴﻘﺔ

 2ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 57ﺩﻗﻴﻘﺔ  21ﺩﻗﻴﻘﺔ

 16ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ

 32ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ

 1ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 29ﺩﻗﻴﻘﺔ  2ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 58ﺩﻗﻴﻘﺔ

XP

 4ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 9ﺩﻗﻴﻘﺔ

 31ﺩﻗﻴﻘﺔ

 1ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 2ﺩﻗﻴﻘﺔ  2ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 5ﺩﻗﻴﻘﺔ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 12ﺩﻗﻴﻘﺔ

SP

 5ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 54ﺩﻗﻴﻘﺔ  43ﺩﻗﻴﻘﺔ

 1ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 28ﺩﻗﻴﻘﺔ  2ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 58ﺩﻗﻴﻘﺔ  5ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 57ﺩﻗﻴﻘﺔ

EP

 14ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 45ﺩﻗﻴﻘﺔ  1ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 49ﺩﻗﻴﻘﺔ  3ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 41ﺩﻗﻴﻘﺔ  7ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 26ﺩﻗﻴﻘﺔ  14ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ 53ﺩﻗﻴﻘﺔ

● ﺗُﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌًﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴًﺎ ﻓﺤﺴﺐ .ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻗﺼﺮ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ )ﻭﺣﺪﺓ :ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ(
ﺑﻄﺎﻗﺔ SDHC
ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
2640×3520
)(4:3
2304×3072
)(4:3
1944×2592
)(4:3
1200×1600
)(4:3
480×640
)(4:3
1984×3520
)(16:9
1728×3072
)(16:9
1456×2592
)(16:9
1080×1920
)(16:9
720×1280
)(16:9
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ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

 4ﺟﻴﺠﺎ
ﺑﺎﻳﺖ

 8ﺟﻴﺠﺎ
ﺑﺎﻳﺖ

 16ﺟﻴﺠﺎ
ﺑﺎﻳﺖ

 32ﺟﻴﺠﺎ
ﺑﺎﻳﺖ

ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
) 32ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ(

ﺟﻴﺪﺓ

940

1900

3800

7690

7610

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

1460

2940

5890

9999

9999

ﺟﻴﺪﺓ

1230

2490

4980

9999

9960

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

1960

3960

7920

9999

9999

ﺟﻴﺪﺓ

1740

3500

7000

9999

9999

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

2720

5490

9999

9999

9999

ﺟﻴﺪﺓ

4440

8950

9999

9999

9999

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

7500

9999

9999

9999

9999

ﺟﻴﺪﺓ

9999

9999

9999

9999

9999

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

9999

9999

9999

9999

9999

ﺟﻴﺪﺓ

1250

2510

5030

9999

9999

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

1960

3960

7920

9999

9999

ﺟﻴﺪﺓ

1660

3350

6710

9999

9999

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

2610

5250

9999

9999

9999

ﺟﻴﺪﺓ

2260

4560

9120

9999

9999

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

3530

7100

9999

9999

9999

ﺟﻴﺪﺓ

4140

8330

9999

9999

9999

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

6310

9999

9999

9999

9999

ﺟﻴﺪﺓ

8570

9999

9999

9999

9999

ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

9999

9999

9999

9999

9999
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ﻡﺯﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

1

ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

3

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺣﺪﺩ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .
ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﺇﻳﻘﺎﻑ
AGC
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ

ﺍﻟﻤﺲ

ﺇﻧﻬﺎﺀ

ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

■

ﺯﻭﻡ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺴﺐ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
ﺇﻧﻬﺎﺀ

ﺿﺒﻂ

ﻟﻌﺮﺽ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺲ ”*“.
● ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮًﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.
● ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ.

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻧﺴﺦ

.

■

ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺍﻟﻤﺲ ”)“.

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺪﺙ

?

■

ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﺍﻟﻤﺲ ) (quitﺧﺮﻭﺝ.

ﻋﺮﺽ

2

ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

.

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

.
● ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ.

?

ﺿﺒﻂ
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ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﻤﺴﺠﻞ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ
 DVDﺃﻭ ﻣﺴﺠﻞ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ VCR
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻧﺴﺦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ  DVDﺃﻭ ﻣﺴﺠﻞ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ .VCR
ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﻣﺴﺠﻞ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ  DVDﻭﻣﺴﺠﻞ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  VCRﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ.

1

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﻤﺴﺠﻞ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ /DVDﻣﺴﺠﻞ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ .VCR

● ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ) (,ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﺄﺻﻔﺮ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﺄﺑﻴﺾ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﻳﺴﺎﺭ(
ﺍﻟﺄﺣﻤﺮ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﻳﻤﻴﻦ(

ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

AV

ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
)ﻣﺮﻓﻖ(

ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ
ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ
)ﻣﻦ  110ﻓﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ  240ﻓﻮﻟﺖ(
ﻣﺴﺠﻞ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ /VCRﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ DVD
ّ
ﺑﻄﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
● ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ.

2

AV

ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ.

ﺍﺿﻐﻂ
AV

.

3

ﺍﺳﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﻣﺴﺠﻞ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ /DVDﺃﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
VCR
● ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﺧﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ.
● ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ  DVDﺃﻭ  VHSﻓﺎﺭﻏﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ.

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
● ﺍﺿﺒﻂ ”ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ“ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ )” “4:3ﺃﻭ ” (“16:9ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤُﺘﺼﻞ.
● ﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻨﺴﺦ ,ﺍﺿﺒﻂ ”ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ“ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ”ﺗﺸﻐﻴﻞ“ .ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻘﻂ.

4

ﺍﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

● ﺍﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ )ﺻﻔﺤﺔ  (13ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ.
● ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ,ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
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ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻟﻨﺴﺨﻬﺎ
1

.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ”ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ“) .ﺭﺍﺟﻊ ﺻﻔﺤﺔ  18ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ(.

2

① ﺣﺪﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ,ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

● ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.
● ﺗُﻤﺎﺛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ
 -8 4ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺣﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ.
ﺣﺪﺩ ”ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺇﻧﺸﺎء“ )ﻓﻴﺪﻳﻮ( ﺃﻭ ”ﺍﺧﺘﺮ
ﻭﺍﺣﻔﻆ“ )ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ( ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

 Aﺇﻧﺸﺎء ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ/
ﺣﻔﻆ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

 Bﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ/
ﻗﻢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ

ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ.

ﻋﺮﺽ

① ﺣﺪﺩ ﻣﻠﻔًﺎ.

.

3

ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .
● ﺍﻟﻤﺲ (( ( ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ.

ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ”ﻋﺮﺽ“ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ .1
ﺗﻨﺒﻴﻪ

● ﺗﺠﻨﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺒﻞ USB
ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ.
● ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺴﺦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺔ.
● ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

.
”ﺇﻧﺸﺎء ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ“ )ﻓﻴﺪﻳﻮ(/
”ﺣﻔﻆ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ“ )ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ(:
ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺯ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﻧﺴﺨﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ
ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ¨ .ﺇﻟﻰ A
”ﺇﻧﺸﺎء ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺪﺙ“ )ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻘﻂ(*.
ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺯ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﻧﺴﺨﻬﺎ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
”ﺇﻧﺸﺎء ﺣﺴﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ“ )ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻘﻂ(*.
ﺣﺪﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻧﺴﺨﻬﺎ.
* ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ.
”ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ“ )ﻓﻴﺪﻳﻮ(/
”ﻗﻢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ“ )ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ(:
ﺍﺧﺘﺮ ﻭﺍﻧﺴﺦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻛﻞ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ¨ .ﺇﻟﻰ B

■

ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ

ﻧﺴﺦ

② ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ,ﺍﻟﻤﺲ ”ﺣﻔﻆ“.
● ﺗُﻤﺎﺛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ
 8 - 4ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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ﻧﺴﺦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﺣﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ.

1

ﺣﺪﺩ ”ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ“ )ﻓﻴﺪﻳﻮ( ﺃﻭ ”ﺣﻔﻆ
ﺍﻟﻜﻞ“ )ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ( ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ”ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ“) .ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ(.
● ﻳﺘﻴﺢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ” “Blu-ray DISCﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﻄﻮﺍﻧﺔ  Blu-rayﺑﺎﻟﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ) .ﻣﺸﻐﻼﺕ
 Blu-rayﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ(
● ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ” “(DVD(AVCHDﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﻗﺮﺹ  DVDﺑﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ.
● ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ” “DVD-Videoﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻓﻲ ﻗﺮﺹ  DVDﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.

2

ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺭ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ.

4

ﺣﺪﺩ ”ﺗﻨﻔﻴﺬ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

.

5

ﺣﺪﺩ ”ﻧﻌﻢ“ ﺃﻭ ”ﻻ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

.
ﻧﻌﻢ
ﻻ

6

 :ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺫﺍﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 :ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﺣﺪﺩ ”ﺗﻨﻔﻴﺬ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

● ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ”ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ“ ،ﻗﻢ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺔ.
.

3

ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

.
”ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ“ )ﻓﻴﺪﻳﻮ(/
”ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ“ )ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ(:
ﻳﺘﻢ ﻧﺴﺦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
”ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ“ )ﻓﻴﺪﻳﻮ(/
”ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ“ )ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ(:
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻧﺴﺦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﺴﺒﻖ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
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7
8

■

ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺸﺎء ,ﺍﻟﻤﺲ .
ﺃﻏﻠﻖ ﺷﺎﺷﺔ  ,LCDﺛﻢ ﺍﻓﺼﻞ ﻛﺒﻞ .USB

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ”ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺨﺘﻢ؟“

ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ ”ﺧﺘﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ“ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ”ﺇﻳﻘﺎﻑ“.
● ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﺧﺘﺮ ”ﻧﻌﻢ“ ﻭﺍﻟﻤﺲ .
● ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ  DVDﻻﺣﻘًﺎ،
ﺍﺧﺘﺮ ”ﻻ“ ﻭﺍﻟﻤﺲ .

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

① ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.
② ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺣﺪﺓ
ﻧﺴﺦ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ .DVD
③ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ  USBﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﺮﺍءﺓ
ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ .DVD

■

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻧﺴﺦ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ  DVDﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ

● CU-VD50
● CU-VD3

■

ﻣﺸﻐﻞ  Blu-rayﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ

●  :LGﻃﺮﺍﺯ ﺭﻗﻢ BE06LU10
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻤﺸﻐﻞ  Blu-rayﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﺎﺑﻞ
 USBﺫﻭ ﻣﻮﺻﻼﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ) Aﺫﻛﺮ( ) B -ﺫﻛﺮ(.
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ  USBﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻤﺤﺮﻙ Blu-ray
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻗﻢ ﺑﺸﺮﺍء ﻛﺒﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺔ .USB
● ) Mini-Aﻣﺬﻛﺮ( – ) Aﻣﺆﻧﺚ(
)ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺠﺰء(QAM0852-001 :
*ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻮﺯّﻉ ﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻲ .JVC

ﻋﺮﺽ

ﻣﺎﻟﺤﻈﺔ

ﻧﺴﺦ

● ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺔ
ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
● ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻧﺴﺦ
ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ,(CU-VD50) DVD
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺯﺭﻱ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ,ﻋﻨﺪ
ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.

2
3

ﺍﻓﺘﺢ ﺷﺎﺷﺔ .LCD

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

* ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻳﻀًﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﻮﺣﺪﺓ ﻧﺴﺦ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ  DVDﺃﻭ ﻣﺸﻐﻞ Blu-ray
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻧﺴﺦ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ  DVDﺃﻭ ﻣﺸﻐﻞ
 Blu-rayﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ,ﺛﻢ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

● ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺴﺦ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.
ﻼ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ,ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ
● ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﻞ  USBﻣﺘﺼ ً
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺴﺦ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

1

ﺃﻏﻠﻖ ﺷﺎﺷﺔ  LCDﻭﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ.

■

ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ

ﺍﻋﺮﺽ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻬﺎﺯ  AVCHDﻣﺘﻮﺍﻓﻖ.

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﻧﺴﺦ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ  DVDﺃﻭ ﻣﺸﻐﻞ  Blu-rayﺧﺎﺭﺟﻲ

17

ﻥﺱﺥ

ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ )(HD

ﺟﻮﺩﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
.

.

.

.

.

ﺣﺪﺓ ﻧﺴﺦ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ DVD
-

3

3

-

-

ﺻﻔﺤﺔ
17

ﻣﺸﻐﻞ  Blu-rayﺧﺎﺭﺟﻲ

ﻣﺴﺠﻞ Blu-ray
ﻣﺴﺠﻞ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ DVD
ﻣﺴﺠﻞ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

-

3

3

3

-

ﺻﻔﺤﺔ
17

-

*1

*1

*1

*1

-

*1

3

-

-

*1

ﺻﻔﺤﺔ
20

3

-

-

-

-

ﺻﻔﺤﺔ
20

ﻗﺮﺹ ﺻﻠﺐ ﺧﺎﺭﺟﻲ
-

-

-

-

3

-

ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
-

*2

*2

*2

3

-

* 1ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ .ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
* 2ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ,ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ.
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ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

■

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻄﺮﻑ .AV

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻄﺮﻑ AV
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
)ﻣﺮﻓﻖ(

ﺍﻟﺄﺑﻴﺾ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﺍﻟﺄﺻﻔﺮ

AV

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﻳﺴﺎﺭ(

.

2

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﻳﻤﻴﻦ(

ﺍﻟﺄﺣﻤﺮ

ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

AV

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ) .ﺻﻔﺤﺔ (6

3

ﺣﺪﺩ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ.

4

ﺷﻐﻞ ﻣﻠﻔًﺎ) .ﺻﻔﺤﺔ (13

■

ﻋﺮﺽ

● ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ.

ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻊ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ/ﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺍﺿﺒﻂ ”ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ“ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ”ﺗﺸﻐﻴﻞ“.
ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺿﺒﻂ ”ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ“ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ”ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻜﻞ“ ﺃﻭ ”ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻘﻂ“.

■

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻏﺮﻳﺒًﺎ.

● ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ” “x.v.Colorﻋﻠﻰ
ﻭﺿﻊ ”ﺗﺸﻐﻴﻞ“ ،ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ  x.v.Colorﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ.
● ﺍﺿﺒﻂ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ.

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣُﺴﻘﻄﺔ ﺃﻓﻘﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ.

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣُﺴﻘﻄﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ.

● ﺍﺿﺒﻂ ”ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ“ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ”.“4:3
● ﺍﺿﺒﻂ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻧﺴﺦ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ● ﺍﻓﺼﻞ ﺍﻟﻜﺒﻞ ﻭﻭﺻﻠﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
● ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
ﺻﺤﻴﺤﺔ.
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ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
1

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ.

* ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻳﻀًﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ.
● ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ) (,ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.

■

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺠﻮﺩﺓ HD

ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  ،HDTVﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺠﻮﺩﺓ  HDﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻄﺮﻑ .HDMI

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻄﺮﻑ HDMI

ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
AV

ﻟـ  HDMIﻃﺮﻑ ) HDMIﺍﻟﻤﺼﻐﺮ(
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻃﺮﻑ HDMI

.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻄﺮﻑ COMPONENT
ﺩﺧﺎﻝ ﻓﻴﺪﻳﻮ
Component
Y

ﺍﻟﺄﺧﻀﺮ

ﺑﻄﺮﻑ COMPONENT

ﺍﻟﺄﺯﺭﻕ
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ

CB/PB
ﺍﻟﺄﺣﻤﺮ
CR/PR
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ
)ﻳﺴﺎﺭ(
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ
)ﻳﻤﻴﻦ(

.

COMPONENT

* ﻟﺎ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﺍﻟﺄﺻﻔﺮ ﻋﻨﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ.

ﺍﻟﺄﺑﻴﺾ

ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ
)ﻣﺮﻓﻖ(
AV

ﺍﻟﺄﺣﻤﺮ
ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
)ﻣﺮﻓﻖ(
ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

AV

ﻣﺎﻟﺤﻈﺔ
● ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺠﻬﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻚ ﺃﺛﻨﺎء ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
● ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻛﺒﻞ  HDMIﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ )ﻛﺒﻞ ﻓﺌﺔ  (2ﻛﻜﺒﻞ  HDMIﺻﻐﻴﺮ.
● ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺠﻮﺩﺓ  ،HDﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ”ﺧﺮﺝ ﻣﺮﻛﺐ“ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ” .“1080iﻳﻜﻮﻥ
ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻇﻞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ”.“480i

14
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ﻋﺮﺽ/ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ

ﻋﺮﺽ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺣﺪﺩ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤُﺴﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ )ﻋﺮﺽ ﻣُﺼﻐﺮ( .ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ )ﺻﻔﺤﺔ  (12ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ.

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻉﺭﺽ

■

ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﺮﺽ

ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ .SNAPSHOT
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ

ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ

ﺑﺪء/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻣﺆﻗﺘًﺎ

ﺗﻮﻗﻒ )ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮ(

ﺗﻮﻗﻒ )ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮ(



ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ



ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ

ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

/


!

ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ

-

"

ﺑﺤﺚ ﻋﻜﺴﻲ

-

$

ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

-

%

ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ

-

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺃﺛﻨﺎء ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﻧﺴﺦ

■

ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺃﺛﻨﺎء ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ

13

■

■

ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ SD

ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ”ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ“ ﺃﻭ ”ﻭﺳﺎﺋﻂ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ“ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻀﺒﻮﻃًﺎ
ﻋﻠﻰ ”ﺑﻄﺎﻗﺔ .“SD

① ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  SDﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ

ﻗﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ )ﺇﻋﺪﺍﺩ( ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻣﺮ ”ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ
 “SDﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ.
ﻳﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ .ﺍﻧﺴﺦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ.

① ﺍﻟﻤﺲ ﺯﺭ  ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
② ﺣﺪﺩ ”ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ“ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻖ ,ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .
③ ﺣﺪﺩ ”ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  “SDﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

ﺍﻟﻤﺲ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ

② ﺣﺪﺩ ”ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻣﻀﻤﻨﺔ

ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ SD
ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

ﺇﻧﻬﺎﺀ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺇﻧﻬﺎﺀ

ﺿﺒﻂ

?

ﺿﺒﻂ

?

④ ﺣﺪﺩ ”ﻣﻠﻒ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

③ ﺣﺪﺩ ”ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ“ ﺃﻭ ”ﻭﺳﺎﺋﻂ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ SD
ﻣﻠﻒ
ﺭﻗﻢ ﺍﳌﻠﻒ  +ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺇﻧﻬﺎﺀ

ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻣﻀﻤﻨﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ SD
ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ
ﺇﻧﻬﺎﺀ

ﺿﺒﻂ

?

?

ﺿﺒﻂ

⑤ ﺣﺪﺩ ”ﻧﻌﻢ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .
⑥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ,ﺍﻟﻤﺲ .

④ ﺣﺪﺩ ”ﺑﻄﺎﻗﺔ  “SDﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﳌﻀﻤﻨﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ SD

ﺇﻧﻬﺎﺀ
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?

ﺿﺒﻂ
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ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ SD
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻭﻗﺖ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
*ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ,ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ) .ﺻﻔﺤﺔ (12
ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ،ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻋﻠﻰ ”ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ“ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ.

3

ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ .SD

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

2

ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎء.

1

ﺃﻏﻠﻖ ﺷﺎﺷﺔ .LCD

)ﻗﺎﻋﺪﺓ(

ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

■

ﻋﺮﺽ

*ﺍﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻗﺒﻞ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.

ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

ﺍﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺛﻢ ﺍﺳﺤﺒﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.

ﻧﺴﺦ

)ﻗﺎﻋﺪﺓ(

ﻣﺎﻟﺤﻈﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

Panasonic ،TOSHIBA ،SanDisk ،ATP

ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﺑﻄﺎﻗﺔ  SDHCﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ  4ﺃﻭ ﺃﺣﺪﺙ ) 4ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﺇﻟﻰ  32ﺟﻴﺠﺎ
ﺑﺎﻳﺖ(
)ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺌﺔ  6ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺠﻮﺩﺓ ”(.“UXP

ﺻﻮﺭﺓ
ﺳﺎﻛﻨﺔ

ﺑﻄﺎﻗﺔ ) SDﻣﻦ  256ﻣﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﺇﻟﻰ  2ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ( ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ) SDHCﻣﻦ 4
ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﺇﻟﻰ  32ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ(

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  SDﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

● ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ )ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ(
ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ,ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

 :Aﻗﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯﺍ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ.
 :Bﻳُﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤُﻀﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ* .ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ )ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ (×5

ﻣﺎﻟﺤﻈﺔ
● ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺪﻑ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﺜﺒﺘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺭﺟﻞ.
● ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺯﺍﺋﺪًﺍ.

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ

2

1

ﺣﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ.

ﺍﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﺆﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ.

ﺍﺿﻐﻂ ﻧﺼﻒ ﺿﻐﻄﺔ
ﻳﻀﻲء ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺄﺧﻀﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﺆﺭﻱ

3

ﺍﺿﻐﻂ

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺎﻛﻨﺔ.

ﺍﺿﻐﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎﻡ
AV

ﻳُﻀﻲء ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ

■

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺳﺮﻋﺔ ﺣﺎﺟﺐ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ

ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﺆﺭﻱ

ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

10

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺍﻝﺕﺱﺝﻱﻝ
ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ.
ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ.

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ
) Autoﺗﻠﻘﺎﺋﻲ(.
)ﻳﺪﻭﻱ( ,ﺍﻟﻤﺲ ﺯﺭ

ﺍﺿﻐﻂ

ﺍﻟﻤﺲ

ﻋﺮﺽ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻫﻮ
ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ.
ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ
ﻣﻊ ﻛﻞ ﻟﻤﺴﺔ.

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

2

1

ﺣﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.

AV

3

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﻡ

ﺍﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺈﻳﻘﺎﻑ.

ﺍﺿﻐﻂ

ﻧﺴﺦ

)ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ(

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ：
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ：
ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

■

)ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ(

ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

ﻣﺎﻟﺤﻈﺔ
● ﺗُﻘﺪﺭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ  45ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ) .ﺻﻔﺤﺔ (23

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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■

ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

■

ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ

ﺍﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ”ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ“ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.

① ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

① ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﺍﻟﻤﺲ

ﺍﻟﻤﺲ

② ﺣﺪﺩ ”ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

② ﺣﺪﺩ ”ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

ﻓﻴﺪﻳﻮ

ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﲢﻮﻳﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺇﻧﻬﺎﺀ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺿﺒﻂ

?

③ ﺣﺪﺩ ”ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

ﺇﻧﻬﺎﺀ

ﺿﺒﻂ

?

③ ﺣﺪﺩ ” “LANGUAGEﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ

ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

LANGUAGE

ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ

ﳕﻮﺫﺝ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ

ﺇﻧﻬﺎﺀ

?

ﺿﺒﻂ

● ﺗُﻤﺎﺛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ  5 - 3ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺇﻧﻬﺎﺀ

?

ﺿﺒﻂ

④ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .
⑤ ﺍﻟﻤﺲ .

ﻣﺎﻟﺤﻈﺔ
●
●
●
●
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ﺍﻟﻤﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻖ ﻭﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻚ.
ﻟﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻖ ﻭﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻤﺴﺘﻬﺎ ﺑﺄﻇﺎﻓﺮ ﺃﺻﺎﺑﻌﻚ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﺪﺍء ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ.
ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﻠﻤﺴﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ”ﺿﺒﻂ ﺗﺎﺭﻳﺦ/ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ!“ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺸﺤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ) .ﺻﻔﺤﺔ (6

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﻤﻞ
ﻗﻢ ﺑﻔﻚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﻭﻟﻔﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺼﻤﻚ.
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ  ،Aﺍﺳﺤﺐ  Bﻭﻗﻢ ﺑﻔﻚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ.

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﻣﺎﻧﻊ ﺇﻧﺰﻻﻕ

ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ

● ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﻴﺪ ،ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺻﻮﺕ ﻧﻘﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ.

ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
1

3

ﺍﻓﺘﺢ ﺷﺎﺷﺔ .LCD

ﺍﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ.

ﻋﺮﺽ

ﻣﺆﺷﺮ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺗﻮﻗﻴﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ

AV

ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻨﺰﻟﻖ

ﺗﺤﺪﻳﺪ

!ﺿﺒﻂ ﺗﺎﺭﻳﺦ/ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

4

ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ,ﺍﻟﻤﺲ .

5

ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ ,ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ .

● ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ.

ﻧﻌﻢ
ﻻ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ/ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺿﺒﻂ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2

ﺍﺧﺘﺮ ”ﻧﻌﻢ“ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ”ﺿﺒﻂ
ﺗﺎﺭﻳﺦ/ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ!“.

.
● ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻖ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
● ﺍﻟﻤﺲ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ”'”  “&“ /ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ.

ﻧﺴﺦ

.
● ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻏﻠﻖ ﺷﺎﺷﺔ  ،LCDﻳﺘﻢ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.

ﺇﻧﻬﺎء

ﺿﺒﻂ

ﺍﻟﻤﺲ

ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
.
● ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻖ ,ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻟﻠﻀﺒﻂ.

ﺇﻧﻬﺎﺀ

ﺣﻔﻆ
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ﺏﺩء ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ

ﺷﺤﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

2

1

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.

ﺭﻛﺐ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
* Tﻟﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﻭﻗﺖ
ﺍﻟﺸﺮﺍء.

ﻏﻄﺎء

ﻋﻠﺎﻣﺔ
ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ
ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ
)ﻣﻦ  110ﻓﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ  240ﻓﻮﻟﺖ(

3

ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻠﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ,ﻭﻗﻢ
ً
ﺻﻮﺗﺎ ﻳﺪﻝ
ﺑﺘﺤﺮﻳﻜﻬﺎ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ.

ﻟﺈﺧﺮﺍﺝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

BATT.

ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺤﻦ

)ﻗﺎﻋﺪﺓ(

 :ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺤﻦ
ﻳﻮﻣﺾ
 :ﺗﻢ ﺍﻟﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺤﻦ
ﻳﻨﻄﻔﺊ

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ .JVC
● ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺃﻱ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ  ،JVCﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻭﺍﻷﺩﺍء.
● ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ 2 :ﺳﺎﻋﺔ ﻭ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ(
* ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ  25ﻣﺌﻮﻳﺔ .ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺷﺤﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ
ﻧﻄﺎﻕ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  10ﺇﻟﻰ  35ﻣﺌﻮﻳﺔ ,ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﻗﺘًﺎ ﺃﻃﻮﻝ ﺃﻭ
ﻗﺪ ﻻ ﺗﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ .ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻳﻀًﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﻌﺾ ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.

ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ

ﻗﻢ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻟﻠﺨﻠﻒ

6

ﻗﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻄﻮﻝ

ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ
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ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻷﺟﺰﺍء ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
k
l
m
n
o

p
q
r
s
t
 Aﺍﻟﻔﻼﺵ
 Bﺍﻟﻌﺪﺳﺔ/ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
 Cﺍﻟﻀﻮء
 Dﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
 Eﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻓﻮﻥ ﺍﺳﺘﻴﺮﻳﻮ
 Fﺷﺎﺷﺔ LCD
ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ.
 Gﺷﺮﻳﻂ ﻣﻨﺰﻟﻖ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺮ.
 Hﺯﺭ OK
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ.
 Iﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.
 Jﺯﺭ ) Menuﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ( )ﺻﻔﺤﺔ (21

 Kﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ
 Lﻣﺼﺒﺎﺡ ) ACCESSﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ(
ﻳُﻀﻲء/ﻳﻮﻣﺾ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 Mﻣﺼﺒﺎﺡ ) POWER/CHARGEﺍﻟﺘﻴﺎﺭ/ﺍﻟﺸﺤﻦ(
)ﺻﻔﺤﺔ (6
 Nﺯﺭ ) +ﺗﺸﻐﻴﻞ(
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 Oﺯﺭ ) /ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ/ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ(
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ.

a bc

d
e
f
g
h

1
2
3
4
5
6
7

AV

ji

8 90

 Pﺯﺭ ) UPLOAD/EXPORTﺗﺤﻤﻴﻞ/ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ
(iTunes
 :ﻳُﺴﺠﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 YouTubeﺃﻭ .iTunes
 :ﻳﻐﻴﺮ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ YouTube
ﻋﺮﺽ
ﺃﻭ .iTunes
 Qﺯﺭ ) ,ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ/ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ(
 :ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.
 :ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻒ.
ﻋﺮﺽ
ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺭ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﺷﺔ  LCDﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.
 Rﻃﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ )ﺻﻔﺤﺔ (20 ,15
 COMPONENT Sﻣﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ )ﺻﻔﺤﺔ (14
 HDMI Tﻣﻮﺻﻞ ﻣﻴﻨﻲ )ﺻﻔﺤﺔ (14
 Uﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺰﻭﻡ/ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﺻﻔﺤﺔ (13 ,9
 Vﺯﺭ ) SNAPSHOTﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ( )ﺻﻔﺤﺔ (10
 Wﻃﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ) USBﺻﻔﺤﺔ (17
 Xﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺻﻔﺤﺔ (6
 Yﺯﺭ ) START/STOPﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ( )ﺻﻔﺤﺔ (9
 Zﺫﺭﺍﻉ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻤﻞ
 aﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻤﻞ )ﺻﻔﺤﺔ (6
 bﻓﺘﺤﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ
 cﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ) SDﺻﻔﺤﺔ (11
 dﺫﺭﺍﻉ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ )ﺻﻔﺤﺔ (6
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◀ﻋﺮﺽ 13 .......................................
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◀ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ”ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ“ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
■ ﺍﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ
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ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ
ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ
1* AP-V30M

ﻛﺒﻞ ﺗﻴﺎﺭ *1

ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ
BN-VG114E

ﻛﺒﻞ USB
)ﺍﻟﻨﻮﻉ  - Aﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮ (B

ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
RM-V760U
SNAP
SHOT

INDEX

START
/STOP

INFO

● ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ *2
● ﻗﺎﺑﺲ ﻣﺤﻮﻝ *3
● ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ(
● ﺗﺒﺎﻉ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  SDﻣﻨﻔﺼﻠﺔ .ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ,ﻳﺮﺟﻰ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ .11
* 1ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ,ﻳُﺮﺟﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﺎﺑﺲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ.
* 2ﻟﻌﺮﺽ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ .ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ ”.“Read Detailed User Guide
* 3ﺇﺫﺍ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ  ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺤﻮﻝ.

4

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﻧﺴﺦ

ﻋﺮﺽ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

25

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

3

ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

2

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

 GZ-HM545

ﻋﺮﺽ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ

ﻧﺸﻜﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ .JVC
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ  2ﻭﺻﻔﺤﺔ  25ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺮﻓﻘًﺎ ﺑـ ”ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ“ )ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ( ﻭ”ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ“ ).(Web
ﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ.
ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻓﻀ ً

■
.

ﺍﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ

http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻞ

ﻧﺴﺦ

ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺍﻷﻋﺰﺍء
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ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﻕ
ﺧﺮﻭﺟﯽ
ﺩﻣﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻣﺠﺎﺯ
ﺍﺑﻌﺎﺩ )ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ(
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻧﺒﻮﻩ

ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ  110ﻭﻟﺖ ﺗﺎ  240ﻭﻟﺖ 50 ،ﻫﺮﺗﺰ 60/ﻫﺮﺗﺰ
ﺑﺮﻕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  5.2ﻭﻟﺖ 1.8 ،ﺁﻣﭙﺮ
 0ﺗﺎ  40ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ) 10ﺗﺎ  35ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺎﺭﮊ(
) 50 x 29 x 100ﻋﺮﺽ  xﻃﻮﻝ  xﻗﻄﺮ :ﺑﺠﺰ ﺳﻴﻢ ﻭ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ(
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  112ﮔﺮﻡ

*ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ،ﻟﻄﻔًﺎ ﻳﮏ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻳﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺟﻠﻮﻩ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺁﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ )*(AP-V30M

ﭘﺨﺶ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ :ﺑﺮﻕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  5.2ﻭﻟﺖ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﻕ
ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ :ﺑﺮﻕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  DC 3.6ﻭﻟﺖ
 3.2ﻭﺍﺕ )ﺍﮔﺮ ”ﻧﻮﺭ“ ﺭﻭﯼ ”ﺧﺎﻣﻮﺵ“ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﻭ ”ﻧﻮﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ“
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ
ﺭﻭﯼ ”ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ“ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ(
) 55 x 62 x 110ﻋﺮﺽ  xﻃﻮﻝ  xﻗﻄﺮ :ﺑﺠﺰ ﺩﺳﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ(
ﺍﺑﻌﺎﺩ )ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ(
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  260ﮔﺮﻡ )ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ(،
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  300ﮔﺮﻡ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ(
ﺩﻣﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻣﺠﺎﺯ 0 :ﺗﺎ  40ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ
ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ
ﺩﻣﺎﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﺠﺎﺯ 20- :ﺗﺎ  50ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻣﺠﺎﺯ 35 :ﺗﺎ  80ﺩﺭﺻﺪ
 10,620,000 "1/2,3ﭘﻴﮑﺴﻞ )(CMOS
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ
 5,650,000ﭘﻴﮑﺴﻞ )ﺯﻭﻡ ﻧﻮﺭﯼ(،
ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺒﻂ )ﻓﻴﻠﻢ(
 2,070,000ﺗﺎ  5,650,000ﭘﻴﮑﺴﻞ )ﺯﻭﻡ ﭘﻮﻳﺎ(
ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺒﻂ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ(  9,290,000ﭘﻴﮑﺴﻞ ) 6,980,000 ،(4:3ﭘﻴﮑﺴﻞ )(16:9
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ  2.8ﺗﺎ  ،4.5ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ =  6.7ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  67.0ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﻟﻨﺰ
)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﻠﻢ  35ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮﯼ 48.3 :ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  483ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ 39.9 :ﺗﺎ
 399ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ(
ﺯﻭﻡ ﻧﻮﺭﯼ :ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  10ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺯﻭﻡ )ﻓﻴﻠﻢ(
ﺯﻭﻡ ﭘﻮﻳﺎ :ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  16ﺑﺮﺍﺑﺮ )ﻟﺮﺯﺷﮕﻴﺮ ﻋﮑﺲ  ،(Aﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  15ﺑﺮﺍﺑﺮ )ﻟﺮﺯﺷﮕﻴﺮ ﻋﮑﺲ
(B
ﺯﻭﻡ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ :ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  200ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺯﻭﻡ ﻧﻮﺭﯼ :ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ  10ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺯﻭﻡ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ(
) 1080/50iﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ (16:9
ﻓﺮﻣﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ
 AVCHDﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻓﻴﻠﻢ ،MPEG-4 AVC/H.264 :ﺻﺪﺍDolby Digital 2ch :
ﻓﺮﻣﺖ ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ
ﻓﺮﻣﺖ ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ  JPEGﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ) 32ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ( ،ﮐﺎﺭﺕ ) SD/SDHCﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ(
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ
ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﺎﺭﮊ ﻣﺠﺪﺩ
ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺳﺎﻋﺖ

ﺿﺒﻂ

ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ

27

.

26

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﭘﺨﺶ

ﺿﺒﻂ

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ

.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ

ﺻﻔﺤﻪ 9

ﭼﺮﺍﻍ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ
ﭼﺸﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ.

● ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ) .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ
ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﺭﮊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮﺍﻍ ﭼﺸﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ(.
● ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺎﺭﮊ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮﻡ ﻳﺎ ﺳﺮﺩ ،ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺩﺭ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﻣﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﺎﺭﮊ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺷﺎﺭﮊ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ(.

ﺍﺳﻼﻳﺪﺭ ﻭ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

● ﺩﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ.
● ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺍﺳﻼﻳﺪﺭ ﻭ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﻤﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﻳﺎ ﻧﻮﮎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ،ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ(.

-

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

● ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺺ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ) .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﺮﻡ ﺷﻮﺩ(.

-

ﺻﻔﺤﻪ 6

ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭ
ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭ
ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪ

● ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺍﮔﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻧﮑﺮﺩ ،ﺍﺯ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮﺩﻩ
ﻭ ”ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﺷﻮﺩ“ ﻳﺎ ”ﮐﺎﺭﺕ  SDﻓﺮﻣﺖ ﺷﻮﺩ“ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﯼ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻴﺪ) .ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺣﺬﻑ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ(.

-

ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪﻩ! )ﻓﻴﻠﻢ(/
ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪﻩ ! )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ(

● ﺍﺯ ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ) .ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﯼ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮﺍﺏ
ﺍﺳﺖ(.

-

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﻳﮑﺒﺎﺭ ،ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ
ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ،ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﺳﯽ
ﺩﯼ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ

● ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

-

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﻴﺴﺖ

● ﺍﮔﺮ ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺃﺱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺒﻂ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ” “0:00:00:17ﻭ
ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺯﻳﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

-

ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭ

ﺭﺍﻩ ﺣﻞ

ﺻﻔﺤﻪ
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ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺿﺒﻂ )ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺗﺮﯼ(
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ
BN-VG114E
BN-VG121E

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺿﺒﻂ
 1ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  20ﺩﻗﻴﻘﻪ
 2ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  5ﺩﻗﻴﻘﻪ

ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺿﺒﻂ
 45ﺩﻗﻴﻘﻪ
 1ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ

● ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮﯼ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ”ﻧﻮﺭ“ ﺭﻭﯼ ”ﺧﺎﻣﻮﺵ“ ﻭ ”ﻧﻮﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ“ ﺭﻭﯼ ”ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ“
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.
● ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺒﻂ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻭﻡ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﮑﺮﺭ ﺿﺒﻂ ،ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺷﻮﺩ) .ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺒﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ(.
ﻼ ﺷﺎﺭﮊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺒﻂ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
● ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﮐﺎﻣ ً
)ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ(.

ﺿﺒﻂ

ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺪﻝ ﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ،ﺑﺮﺍﯼ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ  JVCﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ  JVCﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ )(FAQ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ  JVCﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﺏ
ﺳﺎﻳﺖ  JVCﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ).(http://www.jvc.com
ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺭﻳﺰﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺎﺭﮊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺍﺳﺘﺎﺗﻴﮏ ،ﺻﺪﺍﻫﺎ ﻭ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ )ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ،ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ( ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﯽ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﺭﺍﻩ
ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﻴﺪ.

ﭘﺨﺶ

■

ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺪﺭﺳﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ” ...ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ“ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ،
ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

① ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻴﺪ) .ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ  LCDﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ(.
② ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻭ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺸﻜﻞ

ﺿﺒﻂ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

● ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ
ﮐﻨﻴﺪ) .ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ(.
● ﺿﺒﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  12ﺳﺎﻋﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ.

ﺿﺒﻂ

ﺿﺒﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.

● ﺩﮐﻤﻪ  /ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻤﻪ  +ﺭﻭﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ 9
ﺻﻔﺤﻪ 13

ﭘﺨﺶ

ﺗﺎﺭﻳﺦ/ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺻﺪﺍ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

-

● ”ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ“ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﭘﺨﺶ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

-

● ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ،ﭘﺨﺶ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺺ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.

-

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
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ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺑﺮﻕ

ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ،ﭼﺮﺍﻍ
 POWER/CHARGEﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﮏ ﺯﺩﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

● ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﺎﺭﮊ ﺍﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﻪ 6

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﻣﺸﻜﻞ

ﺭﺍﻩ ﺣﻞ

ﺻﻔﺤﻪ
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ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺿﺒﻂ/ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
ﺑﺎ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﺩﮐﻤﻪ ) ,ﺭﻭﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮﺵ/ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ( ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ
) 32ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ(

ﮐﻴﻔﻴﺖ
UXP

 2ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  57ﺩﻗﻴﻘﻪ

XP

 4ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  9ﺩﻗﻴﻘﻪ

SP

 5ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  54ﺩﻗﻴﻘﻪ

EP

 14ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  45ﺩﻗﻴﻘﻪ

ﮐﺎﺭﺕ SDHC
 16ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ
 8ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ
 4ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ
 1ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 29
 44ﺩﻗﻴﻘﻪ
 21ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺩﻗﻴﻘﻪ
 1ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  2 2ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 5
 31ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺩﻗﻴﻘﻪ
 1ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  2 28ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 58
 43ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺩﻗﻴﻘﻪ
 1ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  3 49ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  7 41ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 26
ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺩﻗﻴﻘﻪ

 32ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ
 2ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 58
ﺩﻗﻴﻘﻪ
 4ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 12
ﺩﻗﻴﻘﻪ
 5ﺳﺎﻋﺖ ﻭ 57
ﺩﻗﻴﻘﻪ
 14ﺳﺎﻋﺖ ﻭ
 53ﺩﻗﻴﻘﻪ

● ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ )ﻭﺍﺣﺪ :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ(
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ
2640×3520
)(4:3
2304×3072
)(4:3
1944×2592
)(4:3
1200×1600
)(4:3
480×640
)(4:3
1984×3520
)(16:9
1728×3072
)(16:9
1456×2592
)(16:9
1080×1920
)(16:9
720×1280
)(16:9
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ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﮐﺎﺭﺕ SDHC
32
16
 4ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ  8ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ
ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ
7690
3800
1900
940
9999
5890
2940
1460
9999
4980
2490
1230
9999
7920
3960
1960
9999
7000
3500
1740
9999
9999
5490
2720
9999
9999
8950
4440
9999
9999
9999
7500
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
5030
2510
1250
9999
7920
3960
1960
9999
6710
3350
1660
9999
9999
5250
2610
9999
9120
4560
2260
9999
9999
7100
3530
9999
9999
8330
4140
9999
9999
9999
6310
9999
9999
9999
8570
9999
9999
9999
9999

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
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ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ
) 32ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ(
7610
9999
9960
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻮ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.

1

3

ﻣﻨﻮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﺱﺍﻱﺭ ﺍﻁﻝﺍﻉﺍﺕ

ﻭﯾﺪﯾﻮ
ﺧﺎﻣﻮﺵ
AGC
ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ

ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ
ﺧﺮﻭﺝ

.
● ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ،ﻣﻨﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

.

■
■ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
”)“ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
■ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺎﻳﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﻨﻮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.

 )ﺧﺮﻭﺝ( ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻭﯾﺪﯾﻮ
ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭﯾﺪﺋﻮ

”*“ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﻓﺎﻳﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺯﻭﻡ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺭ
ﺿﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩ
ﺗﻨﻈﯿﻢ

● ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ،ﺑﻪ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

.

ﭘﺨﺶ

ﺧﺮﻭﺝ

?

ﺿﺒﻂ

2

?

ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

.

.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
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ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪﻩ  DVDﻳﺎ VCR
ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪﻩ  DVDﻳﺎ  VCRﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ،ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪﻩ  DVDﻳﺎ  VCRﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

1

ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪﻩ  VCR/DVDﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

● ﺩﮐﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮﺵ ) (,ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ.
ﻭﺭﻭﺩی ﻭﻳﺪﻳﻮ
ﺯﺭﺩ
ﻭﺭﻭﺩی ﻭﻳﺪﻳﻮ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ AV
ﺳﻔﻴﺪ
ﻭﺭﻭﺩی ﺻﺪﺍ )(L
ﮐﺎﺑﻞ AV
ﻗﺮﻣﺰ
AV
)ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(
ﻭﺭﻭﺩی ﺻﺪﺍ )(R

ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
)ﺗﺎ  240ﻭﻟﺖ (110
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺿﺒﻂ VCR/DVD

AV

ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
.

● ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

2

ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ
AV

.

3

ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻳﺪ.

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻭ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪﻩ VCR/DVD
● ﺑﻪ ﻳﮏ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻳﺪ.
●  DVDﻳﺎ  VHSﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺎﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
● ”ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻭﻳﺪﺋﻮ“ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﻭﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﺘﺼﻞ )” “4:3ﻳﺎ ” (“16:9ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
● ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ” ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﻭﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ“ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﻭﯼ ”ﺭﻭﺷﻦ“
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﭘﺨﺶ ﺭﻭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

4

ﺿﺒﻂ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﺪ.

● ﭘﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ )ﺻﻔﺤﻪ  (13ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﮐﻤﻪ ﺿﺒﻂ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
● ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﺨﺶ ،ﺿﺒﻂ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﭙﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ
1

.
ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ”ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ“ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺫﺧﻴﺮﻩ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ) .ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  18ﻳﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ
ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ(.

2

ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﭙﯽ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮐﻨﻴﺪ.

① ﻳﮏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺿﺒﻂ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.

.

● ﻓﻘﻂ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﭙﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
● ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ  4ﺗﺎ  8ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ
ﺍﺳﺖ.

ﺿﺒﻂ

ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.
”ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ“ )ﻓﻴﻠﻢ( ﻳﺎ ”ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ
ﺫﺧﻴﺮﻩ“ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ( ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

 Aﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺭﻳﺦ/
ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺭﻳﺦ

 Bﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ/
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
① ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.

3

ﭘﺨﺶ

.
ﻣﻨﻮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.
.

● (( ( ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮﺩ.

② ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ” ،ﺫﺧﻴﺮﻩ“ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

■

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﻳﺴﮏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ

”ﭘﺨﺶ“ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ

● ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻳﺴﮏ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  USBﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ
ﻧﮑﻨﻴﺪ.
● ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ
ﻳﮏ ﺩﻳﺴﮏ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭘﺨﺶ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﮐﭙﯽ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

.
”ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺭﻳﺦ“ )ﻓﻴﻠﻢ(/
”ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺭﻳﺦ“ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ(:
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺿﺒﻂ ﺁﻧﻬﺎ
ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﮐﭙﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ¨ .ﺑﻪ A
”ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﻗﻌﻪ“ )ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻠﻢ(*:
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺿﺒﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﮐﭙﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
”ﺍﻳﺠﺎﺩﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺨﺶ“ )ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻠﻢ(*:
ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
* ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
”ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ“ )ﻓﻴﻠﻢ(/
”ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ“ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ(:
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﮑﯽ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ ¨ .ﺑﻪ B

● ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ  4ﺗﺎ  8ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ
ﺍﺳﺖ.
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ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.
”ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ“ )ﻓﻴﻠﻢ( ﻳﺎ ”ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺍﺭﺩ“ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ( ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

1

4

”ﺍﺟﺮﺍ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

.
.
ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ”ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ“ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺫﺧﻴﺮﻩ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ) .ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ(.
● ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ” “Blu-ray DISCﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺩﻳﺴﮏ  Blu-rayﻭ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
)ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎﯼ  Blu-rayﺧﺎﺭﺟﯽ(
● ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ” “(DVD(AVCHDﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ  DVDﺭﺍ ﺑﺎ
ﮐﻴﻔﻴﺖ “ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻻ ) ”(HDﺫﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ” “DVD-Videoﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ  DVDﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻴﺪ.

2

ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﭙﯽ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮐﻨﻴﺪ.

.

3

ﻣﻨﻮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.

.
”ﮐﻞ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ“ )ﻓﻴﻠﻢ(/
”ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ“ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ(:
ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﭙﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
”ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﺸﺪﻩ“ )ﻓﻴﻠﻢ(/
”ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﺸﺪﻩ“ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ(:
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎﻝ ﮐﭙﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻄﻮﺭ
ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﮐﭙﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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5

”ﺑﻠﻪ“ ﻳﺎ ”ﺧﻴﺮ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ

6

.

 :ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺎﯼ ﺿﺒﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
 :ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺿﺒﻂ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

”ﺍﺟﺮﺍ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

● ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺒﺎﺭﺕ ”ﺩﻳﺴﮏ ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻴﺪ“ ،ﺩﻳﺴﮏ
ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.

7

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻳﺴﮏ  ،ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

8

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ  LCDﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﻴﻢ  USBﺭﺍ
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻴﺪ.

■

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺶ ”ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻓﺎﻳﻨﺎﻻﻳﺰ ﮐﻨﻴﺪ؟“

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ”ﻓﺎﻳﻨﺎﻻﻳﺰ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ“ ﺩﺭ
ﻣﻨﻮﯼ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﯼ ”ﺧﺎﻣﻮﺵ“ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
● ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺨﺶ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ” ،ﺑﻠﻪ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ  DVDﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺩﻳﮕﺮ” ،ﺧﻴﺮ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

① ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
② ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ  DVD writerﺭﺍ ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﻴﺪ.
③ ﺳﻴﻢ  USBﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ  DVD writerﺭﺍ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

■

 DVD writerﺳﺎﺯﮔﺎﺭ

● CU-VD50
● CU-VD3

■

ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺧﺎﺭﺟﯽ  Blu-rayﺳﺎﺯﮔﺎﺭ

●  :LGﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺪﻝBE06LU10 :
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﻳﻮ  Blu-rayﺧﺎﺭﺟﯽ ،ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ
 USBﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻂ ﻫﺎﯼ ) Mini-Aﻧﺮﻳﻨﻪ( – B
)ﻧﺮﻳﻨﻪ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺑﻞ  USBﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﻳﻮ Blu-
 rayﺧﺎﺭﺟﯽ ،ﮐﺎﺑﻞ ﺭﺍﺑﻂ  USBﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
● ﮐﻮﭼﮏ ) Aﻣﺎﺩﮔﯽ( – ) Aﻧﺮﻳﻨﮕﯽ(
)ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﻄﻌﻪ(QAM0852-001 :
*ﺑﺎ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ  JVCﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ
● ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺿﺒﻂ ﺩﺭ ﺩﻳﺴﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
● ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ،ﺗﻤﺎﻡ ﺩﮐﻤﻪ
ﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ (DVD writer (CU-VD50
ﺑﺠﺰ ﺩﮐﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﮐﺎﺭ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

.

2
3

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ  LCDﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ.

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

* ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ  DVD writerﻳﺎ
ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺧﺎﺭﺟﯽ  Blu-rayﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 DVD writerﻳﺎ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺧﺎﺭﺟﯽ  Blu-rayﺭﺍ
ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﮏ ﺩﻳﺴﮏ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.

ﭘﺨﺶ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ  LCDﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺨﺶ ﺩﻳﺴﮏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ

ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ  ،AVCHDﭘﺨﺶ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﻴﺪ.

ﺿﺒﻂ

1

■

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻳﺴﮏ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  DVD Writerﻳﺎ ﺩﺭﺍﻳﻮ
ﺧﺎﺭﺟﯽ Blu-ray

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
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ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

● ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﻮﯼ ﮐﭙﯽ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
● ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻴﻢ  ،USBﻣﻨﻮﯼ ﮐﭙﯽ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
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ﮎﭖﯼ ﮎﺭﺩﻥ

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﻳﺴﮏ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻴﻔﻴﺖ HD

ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
.

.

.

.

.

DVD Writer
-

3

3

-

-

ﺻﻔﺤﻪ
17

.

ﺩﺭﺍﻳﻮ  Blu-rayﺧﺎﺭﺟﯽ
-

3

3

3

-

ﺻﻔﺤﻪ
17

.

ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪﻩ Blu-ray

-

*1

*1

*1

*1

-

.

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺿﺒﻂ DVD

*1

3

-

-

*1

ﺻﻔﺤﻪ
20

.

VCR

3

-

-

-

-

ﺻﻔﺤﻪ
20

.

ﺩﻳﺴﮏ ﺳﺨﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ
-

-

-

-

3

-

.

ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ
-

*2

*2

*2

3

-

.

* 1ﺭﻭﺵ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻳﺴﮏ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ،ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
* 2ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻳﺴﮏ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ AV

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

■

ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ  AVﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﭘﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﻴﺪ.

ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ

ﺳﻔﻴﺪ

ﮐﺎﺑﻞ AV
)ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(

ﻗﺮﻣﺰ

ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ AV

ﺿﺒﻂ

ﻭﺭﻭﺩی ﻭﻳﺪﻳﻮ
ﻭﺭﻭﺩی ﻭﻳﺪﻳﻮ

ﺯﺭﺩ

AV

ﻭﺭﻭﺩی ﺻﺪﺍ )(L

.

2

ﻭﺭﻭﺩی ﺻﺪﺍ )(R

AV

ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ) .ﺻﻔﺤﻪ (6

3

ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.

4

ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ) .ﺻﻔﺤﻪ (13

■

ﭘﺨﺶ

● ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺨﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎﺭﻳﺦ/ﺳﺎﻋﺖ

”ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﻭﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ“ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﻭﯼ ”ﺭﻭﺷﻦ“ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ”ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ“ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﭘﺨﺶ ﺭﻭﯼ ”ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ“ ﻳﺎ ”ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎﺭﻳﺦ“ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

■

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺪﺭﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﯽ ● ﮐﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩًﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻓﻘﯽ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

● ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺭﻧﮓ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ﺍﺳﺖ.

● ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺒﻂ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ” “x.v.Colorﺭﻭﯼ ”ﺭﻭﺷﻦ“
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ x.v.Color ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ● ”ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻭﻳﺪﺋﻮ“ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﻭﯼ ” “4:3ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺨﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ
1

ﺑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

* ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺩﮐﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮﺵ ) (,ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ.

■

ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ HD

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ،HDTVﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ  HDMIﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﭘﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ  HDﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ HDMI

ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ
AV

ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ  HDMI) HDMIﮐﻮﭼﮏ(
ﻭﺭﻭﺩی ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ HDMI

.
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ COMPONENT
ﻭﺭﻭﺩی ﻭﻳﺪﻳﻮی ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍی

ﺳﺒﺰ

Y

ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ COMPONENT

ﺁﺑﯽ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ

CB/PB
ﻗﺮﻣﺰ
CR/PR
ﻭﺭﻭﺩی ﺻﺪﺍ )(L
ﻭﺭﻭﺩی ﺻﺪﺍ )(R

.

COMPONENT

ﺳﻔﻴﺪ

ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍی
)ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺭ
ﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(
AV

ﻗﺮﻣﺰ

* ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍی،
ﻓﻴﺶ ﺯﺭﺩ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﻧﮑﻨﻴﺪ.

ﮐﺎﺑﻞ AV
)ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺭ
ﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(

AV
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ AV

ﻧﻜﺘﻪ
● ﻟﻄﻔًﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺆﺍﻝ ﻳﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺭﻭﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
● ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ  HDMIﭘﺮﺳﺮﻋﺖ )ﺳﻴﺴﻢ ﮔﺮﻭﻩ  (2ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻴﻢ ﮐﻮﭼﮏ  HDMIﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ” ،HDﺧﺮﻭﺟﯽ  “COMPONENTﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺭﻭﯼ ” “1080iﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺭﻭﯼ ” “480iﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
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ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
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ﭘﺨﺶ/ﺣﺬﻑ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻳﻨﺪﮐﺲ )ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ( ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ )ﺻﻔﺤﻪ  (12ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻳﻨﺪﮐﺲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

1

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ
ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﭖﺥﺵ

ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ

ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ

ﺿﺒﻂ

2

ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ

AV

3

ﺑﺮﺍی ﺣﺬﻑ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﺨﺶ ﺍﺳﺖ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ

ﭘﺨﺶ ﻭﻳﺪﺋﻮ

ﭘﺨﺶ

ﭘﺨﺶ ﻭﻳﺪﺋﻮ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ

ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ

ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻴﺎﻡ ﺗﺄﻳﻴﺪ" ،ﺑﻠﻪ" ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ
" " ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

■

ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻗﻒ،

ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

.

ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﺨﺶ
ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭘﺨﺶ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
/


ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ
ﭘﺨﺶ/ﻣﮑﺚ

ﺷﺮﻭﻉ/ﻣﮑﺚ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺍﺳﻼﻳﺪ

ﺗﻮﻗﻒ )ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ
ﮔﺮﺩﺩ(

ﺗﻮﻗﻒ )ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ
ﮔﺮﺩﺩ(



ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ



ﺑﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ

!

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

-

"

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ

-

$

ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

-

%

ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ

-

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

■

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﭘﺨﺶ ﺭﺍ ﻣﻮﻗﺘًﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﮐﻤﻪ  SNAPSHOTﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
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■

■

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ SD

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ”ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻳﺪﻳﻮ“
ﻳﺎ ”ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﻳﺮ“ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺭﻭﯼ ”ﮐﺎﺭﺕ
 ،“SDﺿﺒﻂ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺕ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.

① ﻣﻨﻮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ
.

② ”ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ  SDﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ”ﮐﺎﺭﺕ  SDﻓﺮﻣﺖ ﺷﻮﺩ“ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ،ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﻨﻴﺪ )ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﻴﺪ(.
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﺭﺕ ،ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ .ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺮﺩﻥ ،ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

① ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻮ  ،ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
② ”ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ“ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻳﺪﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
③ ”ﮐﺎﺭﺕ  SDﻓﺮﻣﺖ ﺷﻮﺩ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ
 ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺵﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ
ﺵﻭﯾﺪﯾﻮ
ﺵﺑﺮﺍی
ﺵﺿﺒﻂ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺵﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺵﺑﺮﺍی
ﺵﺿﺒﻂ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺵﺷﻮﺩ
ﺵﻓﺮﻣﺖ
ﺵﺩﺍﺧﻠﯽ
ﺣﺎﻓﻈﻪ

ﻭﯾﺪﯾﻮ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﳕﺎﯾﺶ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ

ﺵﺷﻮﺩ
ﺵ SDﻓﺮﻣﺖ
ﮐﺎﺭﺕ
ﺵﺷﻮﺩ
ﺵﭘﺎک
ﺵﺩﺍﺧﻠﯽ
ﺣﺎﻓﻈﻪ

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ
.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ
.

ﺧﺮﻭﺝ

ﺗﻨﻈﯿﻢ

?

ﺧﺮﻭﺝ

ﺗﻨﻈﯿﻢ

?

④ ”ﻓﺎﻳﻞ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

③ ”ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻳﺪﻳﻮ“ ﻳﺎ ”ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﻳﺮ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺵﺷﻮﺩ
ﺵ SDﻓﺮﻣﺖ
ﮐﺎﺭﺕ
ﻓﺎﯾﻞ
ﺵﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺵ +ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻓﺎﯾﻞ

ﺵﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ
ﺧﺮﻭﺝ

ﺵﻭﯾﺪﯾﻮ
ﺵﺑﺮﺍی
ﺵﺿﺒﻂ
ﺭﺳﺎﻧﻪ

.

ﺵﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺵﺑﺮﺍی
ﺵﺿﺒﻂ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺵﺷﻮﺩ
ﺵﻓﺮﻣﺖ
ﺵﺩﺍﺧﻠﯽ
ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺵﺷﻮﺩ
ﺵ SDﻓﺮﻣﺖ
ﮐﺎﺭﺕ
ﺵﺷﻮﺩ
ﺵﭘﺎک
ﺵﺩﺍﺧﻠﯽ
ﺣﺎﻓﻈﻪ
.

ﺧﺮﻭﺝ

?

⑤ ”ﺑﻠﻪ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
⑥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺮﺩﻥ  ،ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ

④ ”ﮐﺎﺭﺕ  “SDﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺵﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ
ﺵﺩﺍﺧﻠﯽ
ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺵSD
ﮐﺎﺭﺕ

.
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ﺧﺮﻭﺝ

?

?

ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
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ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ SD
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ  SDﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺿﺒﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺩﺍﺧﻠﯽ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ.
*ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺕ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ) .ﺻﻔﺤﻪ (12
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ،ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﺭﻭﯼ ”ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ“ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.

2

ﺩﺭﭘﻮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ.

3

ﮐﺎﺭﺕ  SDﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺿﺒﻂ

1

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ  LCDﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

)ﮐﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ(

ﺑﺮﭼﺴﺐ

*ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﻳﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﺁﻥ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻴﺪ.

.

ﭘﺨﺶ

■

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ

ﻳﮑﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﻴﺪ.

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

)ﮐﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ(

.

ﻧﻜﺘﻪ
ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ

Panasonic ،TOSHIBA ،SanDisk ،ATP

ﻓﻴﻠﻢ

ﮐﺎﺭﺕ  SDHCﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﮐﻼﺱ  4ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ) 4ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺗﺎ  32ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ(
)ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺿﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ” ،“UXPﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ  6ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ(.

ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺛﺎﺑﺖ

ﮐﺎﺭﺕ  256) SDﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺗﺎ  2ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ( ﻳﺎ ﮐﺎﺭﺕ  4) SDHCﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺗﺎ
 32ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ(

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ  SDﺯﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﺳﺖ.

● ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺠﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺿﺒﻂ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ
ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮﺯﺵ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ )ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ(
ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﺮﺯﺷﮕﻴﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻟﺮﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺿﺒﻂ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

.

 :Aﻣﻴﺰﺍﻥ ﻟﺮﺯﺵ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
 :Bﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺑﺎﺯ ،ﻟﺮﺯﺵ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﺩﻫﺪ* .ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺑﺎﺯ )ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ (5x

ﻧﻜﺘﻪ
● ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﮊﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﮐﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻟﺮﺯﺷﮕﻴﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺮﺯﺵ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ،ﺣﺬﻑ ﻟﺮﺯﺵ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ

2

1

ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﻭی ﺳﻮژﻩ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻮﮐﻮﺱ ،ﺑﻪ
ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

3

ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ

ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ
AV

ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
.

■

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ
ﺿﺒﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ

ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ
ﻓﻮﮐﻮﺱ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺗﺮی
.
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ﺽﺏﻁ
ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ،ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺿﺒﻂ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺿﺒﻂ ﻳﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻬﻢ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻳﮏ ﺿﺒﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.

2

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺒﻂ

1

ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎی
ﺍﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻥ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ

ﺿﺒﻂ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﯽ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ

3

ﺯﻭﻡ ﮐﺮﺩﻥ

ﭘﺨﺶ

AV

ﺿﺒﻂ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻗﻒ ،ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ.

ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ
)ﺯﺍﻭﻳﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ(

)ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ(

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺿﺒﻂ

ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﻠﻢ

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺿﺒﻂ：
ﺿﺒﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ：
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ

ﺷﻤﺎﺭﺷﮕﺮ ﺻﺤﻨﻪ

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺗﺮی

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

■

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

.

.

ﻧﻜﺘﻪ
● ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺿﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ  45ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺳﺖ) .ﺻﻔﺤﻪ (23

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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■

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪﺩ ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ”ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ“ ﺍﺯ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮐﻨﻴﺪ.

① ﻣﻨﻮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

■

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ

ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ.

① ﻣﻨﻮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ

ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ
.

.

② ”ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.

② ”ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﺶ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻭﯾﺪﯾﻮ
ﺍﺗﻮ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ

ﻭﯾﺪﯾﻮ
ﺵﳕﺎﯾﺶ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﳕﺎﯾﺶ

ﺵﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﭘﺎﯾﻪ

ﺵﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ
ﺵﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ
ﺵﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ
.

ﺧﺮﻭﺝ

.

ﺗﻨﻈﯿﻢ

?

③ ”ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ“ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺧﺮﻭﺝ

?

ﺗﻨﻈﯿﻢ

③ ” “LANGUAGEﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺵﳕﺎﯾﺶ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ

ﺵﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ

LANGUAGE

ﺵﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺵﺗﺎﺭﯾﺦ
ﺵﳕﺎﯾﺶ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

ﺵﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺵﺯﻣﺎﻥ
ﺵﻓﺼﻠﯽ
ﺵﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺵﺑﺮﺍی
ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺵﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ
ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺵﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ
ﺵﺯﻣﯿﻨﻪ
ﻧﻮﺭ
ﺧﺮﻭﺝ

?

ﺗﻨﻈﯿﻢ

.

ﺧﺮﻭﺝ

?

ﺗﻨﻈﯿﻢ

.

● ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ  3ﺗﺎ  5ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ
ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺖ.

④ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
⑤  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ
●
●
●
●
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ﺍﺳﻼﻳﺪﺭ ﻭ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻼﻳﺪﺭ ﻭ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﻤﺲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ،ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ” ،ﺗﺎﺭﻳﺦ/ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮐﻨﻴﺪ!“ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻴﺪ) .ﺻﻔﺤﻪ (6

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﺍﺭ ﺩﺳﺘﯽ
ﻧﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﭻ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  Aﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﺪ B ،ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻴﺪ ﻭ ﻧﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ.

ﺿﺒﻂ

ﮔﻴﺮﻩ

ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ
.

● ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺪ ﺩﺳﺘﯽ ،ﮔﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻠﻴﮏ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
1

3

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ  LCDﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﭘﺨﺶ

ﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﺯﻣﺎﻥ

ﺗﺎﺭﻳﺦ

AV

2

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ”ﺑﻠﻪ“ ﻭ ﻟﻤﺲ  ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ”ﺗﺎﺭﻳﺦ/ﺯﻣﺎﻥ
ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ!“ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺍﺳﻠﺎﻳﺪﺭ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ

.
● ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻳﺪﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻝ ،ﻣﺎﻩ ،ﺭﻭﺯ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻭ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎ ،ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ”'”  “&“ /ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

4

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

.
● ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
 ،LCDﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺧﺮﻭﺝ

ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  ،ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ  ﺭﺍ ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﻴﺪ.
● ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

5

!ﺗﺎﺭﻳﺦ/ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ/ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ
.
● ﺍﺳﻼﻳﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﮐﻤﻪ
ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﻥ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺧﺮﻭﺝ

ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ

ﺫﺧﯿﺮﻩ

.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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ﺵﺭﻭﻉ ﺏﻩ ﮎﺍﺭ

ﺷﺎﺭﮊ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ

1

2

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

* ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺎﺭژ
ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭﭘﻮﺵ

ﻋﻠﺎﻣﺖ
ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
)ﺗﺎ  240ﻭﻟﺖ (110

3

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺎی ﺑﺎﺗﺮی ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻠﺎﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮ
ﺭﻭی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﺍﺯ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻠﻐﺰﺍﻧﻴﺪ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﮐﻠﻴﮏ ﺩﺭ
ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

ﺑﺮﺍی ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮی

ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

BATT.

ﭼﺮﺍﻍ ﺷﺎﺭژ

)ﮐﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ(

 :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﺎﺭژ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ
ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
 :ﺷﺎﺭژ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
.

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ

ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ  JVCﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
● ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺑﺠﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ  JVCﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻧﻤﻮﺩ.
● ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﺭﮊ :ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﻭ  30ﺩﻗﻴﻘﻪ )ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ(
* ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺭﺕ  25ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ
ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ  10ﺗﺎ  35ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﺭﮊ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻃﻮﻝ ﺑﮑﺸﺪ ﻳﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﺸﻮﺩ .ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺿﺒﻂ ﻭ
ﭘﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﮐﻢ ﺷﻮﺩ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ

.
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ﺩﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸﻴﺪ

ﻃﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ

ﻧﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ
p
q
r
s
t

k
l
m
n
o

a bc

d
e
f
g
h

.

 Aﻓﻠﺶ
 Bﺩﺭﭘﻮﺵ ﻟﻨﺰ/ﻟﻨﺰ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ
 Cﭼﺮﺍﻍ
 Dﺣﺴﮕﺮ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ
 Eﻣﻴﮑﺮﻭﻓﻦ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮ
 Fﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ LCD
ﺑﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ.
 Gﺍﺳﻼﻳﺪﺭ
ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ.
 Hﺩﮐﻤﻪ OK
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 Iﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ،ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 Jﺩﮐﻤﻪ ) Menuﻣﻨﻮ( )ﺻﻔﺤﻪ (21
 Kﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
 Lﭼﺮﺍﻍ ) ACCESSﺩﺳﺘﺮﺳﯽ(
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺿﺒﻂ ﻳﺎ ﭘﺨﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ/ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ
ﺯﻧﺪ.
 Mﭼﺮﺍﻍ ) POWER/CHARGEﺭﻭﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮﺵ/
ﺷﺎﺭﮊ( )ﺻﻔﺤﻪ (6
 Nﺩﮐﻤﻪ ) +ﭘﺨﺶ(
ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﺿﺒﻂ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 Oﺩﮐﻤﻪ ) /ﻓﻴﻠﻢ/ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ(
ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
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5
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 Pﺩﮐﻤﻪ ) UPLOAD/EXPORTﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ/ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ
(iTunes
 :ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  YouTubeﻳﺎ
ﺿﺒﻂ
 iTunesﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 :ﻓﺮﻣﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ  YouTubeﻳﺎ
ﭘﺨﺶ
 iTunesﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 Qﺩﮐﻤﻪ ) ,ﺭﻭﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮﺵ/ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ(
ﺿﺒﻂ
 :ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
 :ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﭘﺨﺶ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ  LCDﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺩﮐﻤﻪ
ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ.
 Rﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ) AVﺻﻔﺤﻪ (20 ،15
 COMPONENT Sﺭﺍﺑﻂ )ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﯼ( )ﺻﻔﺤﻪ (14
 HDMI Tﺭﺍﺑﻂ ﮐﻮﭼﮏ )ﺻﻔﺤﻪ (14
 Uﺍﻫﺮﻡ ﺯﻭﻡ/ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺪﺍ )ﺻﻔﺤﻪ (13 ،9
 Vﺩﮐﻤﻪ ) SNAPSHOTﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ( )ﺻﻔﺤﻪ
(10
 Wﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ) USBﺻﻔﺤﻪ (17
 Xﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ) DCﺻﻔﺤﻪ (6
 Yﺩﮐﻤﻪ ) START/STOPﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ( )ﺻﻔﺤﻪ (9
 Zﺍﻫﺮﻡ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﯼ ﺩﺳﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ
 aﺩﺳﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ )ﺻﻔﺤﻪ (6
 bﺳﺮﭘﻴﭻ ﻧﺼﺐ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ
 cﺷﮑﺎﻑ ﮐﺎﺭﺕ ) SDﺻﻔﺤﻪ (11
 dﺍﻫﺮﻡ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ )ﺻﻔﺤﻪ (6

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﭘﺨﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ 14 .............................

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻤﻨﯽ 2 ......................................
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ◀ 4 .....................................ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ 16 ...................................
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﯽ 4 ...................................
ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ 16 ....................................
ﻧﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ 5 ................................
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻳﺴﮏ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  DVD Writerﻳﺎ ﺩﺭﺍﻳﻮ
ﺧﺎﺭﺟﯽ 17 ................................... Blu-ray
◀ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ 6 .................................
ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪﻩ  DVDﻳﺎ
ﺷﺎﺭﮊ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ 6 ...............................
20 ................................................. VCR
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ 6 ..........................................
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﺍﺭ ﺩﺳﺘﯽ ◀ 7 .............................ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 21 ..............................
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 7 ............................................
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻮ 21 ........................................
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺿﺒﻂ/ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ 22 ...............
◀ﺿﺒﻂ 9 ...........................................
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ 23 .............................................
ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ 9 ..............................................
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ 25 .........................................
ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮﺯﺵ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ )ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ( 10 ................
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ 27 .............................................
ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ 10 ...................................
ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ 11 .............................. SD

◀ﭘﺨﺶ 13 .........................................

ﭘﺨﺶ/ﺣﺬﻑ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 13 ..................

◀ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺍﺯ ”ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ“ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﻨﻴﺪ.
■ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﻭﻳﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
1* AP-V30M

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ
BN-VG114E

ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻕ *1

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ
RM-V760U
SNAP
SHOT

INDEX

.

START
/STOP

INFO

.

.
.

ﮐﺎﺑﻞ USB
)ﻧﻮﻉ  - Aﻧﻮﻉ ﮐﻮﭼﮏ (B

ﮐﺎﺑﻞ AV

ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﯼ
● 2* CD-ROM
● ﻓﻴﺶ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ *3
● ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺳﺎﺩﻩ
)ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ(

.
.
.

● ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ  SDﺑﺼﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ .ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  11ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
* 1ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ،ﻟﻄﻔًﺎ ﻳﮏ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ
ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
* 2ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ .ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ” “Read Detailed User Guideﺭﺍ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
* 3ﺍﮔﺮ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﺯ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ.

4

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﭘﺨﺶ

ﺿﺒﻂ

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

25

.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

3

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻤﻨﯽ

.

2

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
http://manual.jvc.co.jp/index.html/

ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ

ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ

 GZ-HM545

ﭘﺨﺶ

ﺿﺒﻂ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺳﺎﺩﻩ

ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ  JVCﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻳﻢ.
ﻟﻄﻔًﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ،ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  2ﻭ ﺻﻔﺤﻪ  25ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﻳﮏ ”ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺳﺎﺩﻩ“ )ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ( ﻭ ”ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ“ ) (Webﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ.

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﻣﺸﺘﺮﯼ ﮔﺮﺍﻣﯽ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻔﻴﺪ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
.
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ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

■

ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﻭﻳﺪ

